НАШІ ЮВІЛЯРИ

НАУКОВИЙ РОЗУМ І ЩЕДРА ДУША
Ювілей члена-кореспондента Академії економічних наук України,
почесного професора Національної металургійної академії України
ШПАНКОВСЬКОЇ НІНИ ГРИГОРІВНИ !

Шпанковська Ніна Григорівна народилась на хуторі Ново-Дачний Олександрівського району Луганської області в сім’ї шахтаря і домогосподарки.
Працювати почала з 16-ти років, 10-й клас закінчила у школі робочої молоді. Працювала різноробочою будівельного цеху, рахівником, економістом планового відділу Облпобутуправління, одночасно навчаючись на вечірньому факультеті Дніпропетровського
металургійного інституту (ДМетІ). Закінчила ДМетІ у
1964 р. і здобула кваліфікацію інженер-економіст, потім — Міжнародний інститут менеджменту (Київський
філіал) у 1993 р. за спеціальністю «Інноваційний менеджмент».
За розподілом відпрацювала 3 роки в Сибірському металургійному інституті (СМІ) — НВО «Сибсхідсталь» інженером-економістом науково-дослідної
лабораторії економіки (1964-1966 рр.), у СМІ — асистентом кафедри економіки та організації виробництва
(1966-1967 рр.), потім навчалась в аспірантурі Уральського політехнічного інституту (УПІ) (1967-1970 рр.).
Захистила дисертацію на тему: «Ефективність підвищення якості сталі при обробці її позапічними способами». Кандидат економічних наук (1971 р.), доцент
(1973 р.). Працювала в УПІ на кафедрі економіки і організації виробництва асистентом, доцентом (1970-
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1977 рр.), потім — в Інституті економіки промисловості НАН України старшим науковим співробітником
(1977-1979 рр.), у ДМетІ (з 1993 р. — Державна металургійна академія України (ДМетАУ), з 1999 р. — Національна металургійна академія України (НМетАУ))
на кафедрі організації та планування виробництва (з
1992 р. — кафедра менеджменту) доцентом (19792000 рр.), на кафедрі фінансів та обліку доцентом
(2000-2003 рр.), професором на кафедрі обліку і аудиту
(2003-2015 рр.).
Під час проведення економічних реформ і трансформації підприємств до ринкових умов функціонування для отримання нового практичного досвіду працювала за сумісництвом:
— старшим науковим співробітником, відповідальним виконавцем та науковим керівником госпрозрахункових НДР для металургійних підприємств в
наукових частинах СМІ (1966-1967 рр.), УПІ (19691977 рр.), ДМетІ (ДМетАУ, НМетАУ) (1979-2014 рр.);
— заступником директора з економіки Дніпропетровського філіалу Першого Українського недержавного пенсійного фонду «Європейський» (19971998 рр.);
— доцентом інституту підвищення кваліфікації
керівників і фахівців підприємств чорної металургії
України (1980-2000 рр.);
— завідувачем відділу Методичного забезпечення
Центру творчості НМетАУ (1994-1995 рр.);
— провідним науковим співробітник відділу організації наукових досліджень УкрДержНДІ МСПІ
(2000-2007 рр.);
— професором кафедри фінансів Інституту післядипломної освіти (2001-2015 рр.);
— консультантом Дніпропетровського Обкому
профспілок підприємств Гірничо-металургійного комплексу (2006-2008 рр.) та ін.
Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: управління якістю продукції, підвищення ефективності металургійного виробництва,
удосконалення господарського механізму і контролю,
методологія економічного аналізу й аудиту, імітаційне
моделювання, тестування, ділові ігри, ціноутворення,
історико-культурологічні аспекти підготовки фахівців.
Підготувала двох кандидатів економічних наук за
2 спеціальностями (08.00.09 та 08.00.04), виступала рецензентом авторефератів та опонентом кандидатських
дисертацій.
Опублікувала 320 наукових та навчально методичних праць. Була керівником авторського колективу
і співавтором 8 підручників, надрукованих у центральних виданнях, у тому числі: «Техническое нормирование металлургического производства» (Москва: Металлургия, 1977), «Методические указания для преподавателей технических вузов по структуре и содержанию предметного комплекса МАО» (Киев: УМО,
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1991), «Технико-экономические расчеты по организации, планированию и управлению металлургическим предприятием» (Москва: Металлургия, 1991);
навчальних посібників з грифом МОН України: «Економічна діагностика» (Дніпропетровськ: НМетАУ,
2010.), «Стратегічний аналіз» (Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2011), «Облік і аналіз зовнішньоекономічної
діяльності» (Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011), «Внутрішньогосподарський контроль» (Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2012), «Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій» (Київ:
ЦУЛ, 2012) та ін. Є співавтором монографій: «Управлінські та організаційно-економічні проблеми медикосоціальної експертизи: стан та шляхи удосконалення»
(Дніпропетровськ: Пороги, 2004), «Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування: облік,
аналіз, ефективність» (Дніпропетровськ: НМетАУ,
2014) тощо.
Отримала 12 Свідоцтв про реєстрацію авторських
прав на твори: 4 від Державної служби інтелектуальної
власності України (2015-2017 рр.) та 8 від Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України (20182019 рр.).
Активна життєва позиція, працьовитість та особиста відповідальність за доручені справи і виконання
службових функцій забезпечували своєчасне і творче
їх виконання в якості: Голови секції методів активного
навчання (МАН) (1980-1994 рр.); Голови секції контролю знань і тестування Методичної ради НМетАУ
(1994-2010 рр.); Вченого секретаря Ради інженерноекономічного факультету (з 1995 р. — факультету економіки і менеджменту) (1979-2015 рр.); відповідальної
за науково-виробничі зв’язки факультету; відповідального виконавця-координатора і безпосереднього учасника процесів ліцензування та акредитації спеціальності «Менеджмент організацій» в НМетАУ (2008 р.);
члена журі Всеукраїнської олімпіади студентів спеціальності «Облік і аудит» (2003-2014 рр.); члена редколегії наукового збірника Свердловського інституту народного господарства (1979-1981 рр.); члена народного
контролю МЧМ УРСР; Голови Профспілки Дніпропетровського відділу Інституту економіки промисловості НАН України (1977-1979 рр.); Члена Фонду соціальної підтримки вчених Придніпров’я (19932019 рр.) та ін.
Власним прикладом Ніна Григорівна надихала
студентів, слухачів і аспірантів до наполегливості у досягненні мети наукових досліджень, отримання нових
знань шляхом самоосвіти, виховувала доброзичли-

вість, працелюбність, сприяла підвищенню рівня загальної і професійної культури. Особливу увагу приділяла аналітичній культурі як базі для дослідження
тенденцій розвитку економіки та розробки і впровадження управлінських рішень (стратегічних, тактичних, оперативних).
Немало зусиль вона докладала для підтримки
стійких науково-виробничих зв’язків з провідними
металургійними комбінатами: Челябінським і Челябінським електрометалургійним, Бєлорєцьким, Златоустовським МК, МК «Криворіжсталь», Першоуральським і Нікопольським новотрубними заводами, ПАТ
«Ніко-Тьюб», Нікопольським феросплавним заводом
тощо. Ці зв’язки проявлялись у виконанні госпрозрахункових НДР, створенні і провадженні науковометодичного та інформаційного забезпечення заводської системи підвищення кваліфікації і перепідготовки
кадрів, навчання резерву на керівні посади, розробці
лекцій та занять з використанням прогресивних методів навчання, підготовці спільних публікацій та ін.
Нагороди: медаль «Ветеран праці» (1995 р.), «Почесна грамота МОН України за особистий внесок у
технології навчання до 100-річчя НМетАУ» (1999 р.),
Грамоти НМетАУ, міської і обласної Дніпропетровських державних адміністрацій, а також Грамоти і
Дипломи Фонду вчених Придніпров’я за призові
місця у щорічних конкурсах видань з наукової і
навчально-методичної літератури (2010-2017 рр.) та ін.
Двічі нагороджувалася Грамотами Всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік»: у
2008 р. — як науковий керівник НДР магістра Кольцової Марини, яка посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР зі спеціальності
«Облік і аудит» (захист у м. Києві, КНЕУ, 2008 р.), та
у 2013 р. — як найкращий викладач «за вагомий внесок
у розвиток освітянської справи, за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів».
Керівництво Національної металургійної академії
України, працівники кафедри обліку і аудиту та весь
колектив факультету економіки і менеджменту щиро
вітають Ніну Григорівну Шпанковську з визначним
Ювілеєм! Висловлюємо шановній Ніні Григорівні
щиру вдячність за роки плідної праці та бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги та благополуччя, на
довгі роки зберегти енергію і молодість душі та залишатися взірцем справжнього викладача і науковця! До
цих привітань приєднуються Президія Академії економічних наук України, Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України, редколегія журналу.
Президія Академії економічних наук України,
Ректор Національної металургійної академії
України, член-кореспондент НАН України
О. Г. Величко,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Декан факультету економіки і менеджменту
К. Ф. Ковальчук,
Завідувач кафедри обліку і аудиту В. Д. Зелікман
Редколегія журналу
«Вісник економічної науки України»
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