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Корж Марина Володимирівна народилася 23 березня 1974 року у місті 

Краматорську у сім’ї службовців. 

У 1996 році закінчила Донбаську державну машинобудівну академію з 

відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства», одночасно отримала 

додаток до основного диплому за спеціальністю «Референт-перекладач». 

У липні 1996 року була прийнята на роботу на кафедру «Організація 

управління виробництвом» на посаду асистента, де працювала до серпня 

2012 року (остання посада – професор кафедри Економіка підприємства). Під 

час роботи у Донбаській державній машинобудівній академії була неодноразово 

нагороджена листами подяки за підготовку висококваліфікованих спеціалістів 

та плідну науково-педагогічну діяльність, а також за допомогу та прийняття 

активної участі у підготовці науково-дослідницьких робіт в рамках Малої 

Академії наук України. Дипломні роботи під керівництвом Корж М.В. 

неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських конкурсах дипломних 

робіт.  

З 3.09.2011 року працює на посаді професора в Національному авіаційному 

університеті. 

В Київскому національному торговельно-економічному університеті 

працює з 2012 року: на кафедрі маркетингу та реклами з 27 серпня 2012 р. за 

сумісництвом, а з 28 серпня 2017 року працює на кафедрі маркетингу та реклами 

на постійній  основі, з 01.12.2017 року працює за контрактом. 



У листопаді 1996 року поступила до аспірантури на заочну форму 

навчання без відриву від виробництва Донбаської державної машинобудівної 

академії за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація 

виробництва. 

28 жовтня 1999 року в спеціалізованій вченій раді Інституту економіки 

промисловості НАН України захистила кандидатську дисертацію за 

спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва на 

тему «Методи функціонального підходу в системі маркетингу на промисловому 

підприємстві (на прикладі АТ «НКМЗ»)». 12 квітня 2000 року на підставі рішення 

спеціалізованої вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України 

Інституту економіки промисловості НАН України отримала вчену ступень 

кандидата економічних наук. 

У 2002 році утримала вчене звання доцента. 

З березня 2005 року по вересень 2007 року була членом Науково-методичної 

комісії України з менеджменту Міністерства освіти і науки України, у складі 

якої на протязі 3 років була членом журі Всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій». Крим того, проводила 

активну роботу у складі журі під час проведення регіональних студентських 

олімпіад з менеджменту у виробничій сфері, за що була нагороджена листами 

подяки.  

З березня 2008 року була прикріплена для написання докторської дисертації 

до Інституту економіки промисловості НАН України без відриву від 

виробництва. 

24 грудня 2010 року в Донецькому національному університеті Міністерства 

освіти і науки України Корж М.В. захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук на тему «Стратегії міжнародного маркетингу в 

умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. 



10 листопада 2011 року на підставі рішення Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України отримала вчену ступень 

доктора економічних наук. 

 

29.03.2012 року отримала вчене звання професора кафедри міжнародної 

економіки. 

 

Коло наукових інтересів і науково-педагогічної діяльності: дослідження в 

галузі загального, споживчого, промислового і міжнародного маркетингу, 

маркетингу машинобудівного виробництва, промислового маркетингу, управління 

конкурентоспроможністю продукції і підприємства в промисловій сфері, 

маркетинг в торгівельній сфер, бренд-менеджмент, стратегічний маркетинг, 

проблеми застосування економіко-математичних методів в маркетинговому 

управлінні, кліетооріентованість. 

 

Державні відзнаки та премії:  У 2005 році була нагороджена Грамотою 

Міністерства освіти і науки України, у 2006 року – нагрудним знаком «Відмінник 

освіти України», у 2007 році - нагрудним знаком «А.С.Макаренко», у 2016 року - 

Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення. 

 

За період наукової роботи Корж М.В. опубліковано понад 150 наукових праць. 

Апробація наукових досліджень пройшла на більш ніж 50 міжнародних науково-

практичних та міжнародних конференціях. 

Наукові роботи опубліковані за спеціальностями 08.00.02, 08.00.04 

 

Залучення до міжнародної експертизи: acceptanct to the “East West” 

Association For Advanced Studies And Higher EdmbH as a member of the Editorial 

Board, Editor for journal “Austrian Journal of Humanities and Social Science” 

(Vienna). 

 



Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво 

(консультування) здобувачів на ступень доктора економічних наук, які одержали 

документи про присудження наукового ступеня доктора економічних наук – 2 

особи. 

 

 

Практична діяльність:  

- співробітництво з питань організації маркетингової діяльності з 

ЗАТ «НКМЗ» (велике машинобудівне підприємство корпоративного 

типу) 

- співробітництво з мережею супермаркетів «Арбат» (м. Краматорськ) з 

питань організації маркетингової діяльності та підготовки 

торговельного персоналу;  

-  Наукове  консультування фахівців з маркетингу за 

програмою підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації 

КНТЕУ «Бренд-менеджмент» 

-  Наукове та практичне консультування фахівців з 

маркетингу, клієнтоорієнтованості, бренд-менеджменту за 

програмою МВА в бізнес-школі МАБИТ (Міжнародна Академія 

бізнесу і інформаційних технологій» 

- Надання консалтингових послуг  з питань маркетингу, 

клієнтоорієнтованості, бренд-менеджменту консалтинго-

інжинірингової групи «Veritex» 

 

 


