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Професіонали галузі

Народилася 4 вересня 1940 р. у м. Брянськ (Росія). 

У 1958 р. закінчила банківський технікум у м. Орел (Росія) і

отримала диплом за фахом «Облік у банках», у 1965 р. — Ураль>

ський державний університет ім. О. М. Горького (за спеціальніс>

тю «Економіка народного господарства»), а в 1970 р. — аспі>

рантуру при цьому виші. 

У 1972 р. В. К. Орлова захистила кандидатську дисерта>

цію «Міжзаводський аналіз продуктивності праці». Із 1976 р. —

доцент, а з 2006 р. — професор Івано>Франківського націо>

нального технічного університету нафти і газу.

В 2005 р. Валентина Орлова брала участь у створенні

кафедри обліку й аудиту та стала її завідувачем. Нині ця кафедра

ІФНТУНГу — єдина в Україні, яка займається підготовкою спеціа>

лістів у сфері бухгалтерського обліку з урахуванням особливос>

тей діяльності підприємств нафтогазового комплексу. Більшість

бухгалтерів цих виробництв є випускниками кафедри або підви>

щували тут свою кваліфікацію. 

Валентина Кузмінічна постійно проводить наукові дослідже>

ння у галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів, оподат>

кування, аудиту. Вона вперше в Україні обґрунтувала термін

«нереалізовані доходи», запропонувала порядок їх обліку і відо>

браження у фінансовій звітності, що сприяє підвищенню ефек>

тивності управління фінансами. Зробила вагомий внесок у ме>

тодику викладання облікових дисциплін у виші, вдосконалення

обліку податків та податкового законодавства. Була членом Ме>

тодичної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів

України. Є співавтором першого Закону України «Про аудитор>

ську діяльність», постійно, починаючи з 1992 р., входить до

складу керівних органів Союзу аудиторів України, Аудиторської

палати України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів

України, Спілки податкових консультантів України. 

Під керівництвом Валентини Орлової був підготовлений

до друку навчальний посібник із бухгалтерського обліку на

підприємствах нафтогазового комплексу. Вона опублікувала

понад 100 наукових робіт, видала чотири навчальні посібники

з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

«Управління фінансовою санацією підприємства», «Основи

бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Податкова сис>

тема України».

Є керівником багатьох науково>дослідних робіт із бухгалтер>

ського обліку, аудиту, економіки нафтогазового комплексу України.

Підготувала дев’ятьох кандидатів наук. Багато її випускників обі>

ймають керівні посади на підприємствах нафтової і газової про>

мисловості, викладають у навчальних закладах.

Нагороджена почесною відзнакою НАК «Нафтогаз Україна»

ІІІ ст. За великий внесок в удосконалення бухгалтерського обліку

в Україні і високий професіоналізм удостоєна подяки Міністер>

ства фінансів України.

Орлова 
Валентина Кузмінічна

Кандидат економічних наук,
професор, член>кореспондент

УНГА, фахівець у сфері
бухгалтерського обліку,
оподаткування й аудиту

Народився 18 листопада 1934 р. у с. Козярі Підволочись>

кого району на Тернопільщині.

Із відзнакою закінчив нафтопромисловий факультет ЛПІ

(1957). Працював старшим інженером, начальником виробничо>

технічного відділу, головним технологом Долинської контори

буріння тресту «Станіславбурнафта». З 1961 р. — аспірант, стар>

ший науковий співробітник інституту «УкрдіпроНДІнафта». 

З 1968 р. Зиновій Петрович був старшим інженером, а про>

тягом 1972–1998 рр. — начальником технічного відділу, нача>

льником управління перспективного розвитку об’єднання

«Укргазпром» (з 1994 р. — АТ «Укргазпром»), упродовж

1998–2007 рр. — заступником начальника управління науки та

техніки, заступником начальника управління технічної політики

Департаменту науки і техніки НАК «Нафтогаз України».

Опікувався питаннями інноваційного розвитку, актуалізації

наукових досліджень, зокрема в УкрНДІгазі. Брав безпосеред>

ню участь у реалізації проектів похилоспрямованих та двостов>

бурних свердловин, нового вибійного обладнання, об’єктів

підвищеної одиничної потужності, технології сайклінг>процесу,

нового сепараційного обладнання, компресорної установки ком>

бінованого циклу та ін. Він — учасник розроблення програми

«Нафта і газ України до 2010 р.», концепції та стратегії розвитку

нафтогазового комплексу на перспективу. 

Є автором і співавтором понад 120 опублікованих робіт,

зокрема десяти монографій («Нафта і газ України», «Енергетична

безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку», «Газова

промисловість України на зламі століть», «Нафта і газ Прикарпат>

тя», «Газова галузь України. Становлення, досягнення, особис>

тості» тощо), англо>українського нафтогазового словника, семи

винаходів, а також доповідей на ХХІ та ХХІІІ світових газових і

ХІХ Світовому нафтовому конгресах.

Основні наукові праці вченого присвячені удосконаленню

техніки та технології буріння свердловин і видобування нафти й

газу, підвищенню ефективності інноваційної політики, стратегії і

перспективам розвитку нафтогазового комплексу, енергетичній

безпеці України. Одним із перших у країні обґрунтував необхід>

ність диверсифікації джерел та маршрутів газопостачання.

З. П. Осінчук — ініціатор вступу і представник України в Раді

Міжнародного газового союзу (1995–2003), член Робочої групи

з газу ЄЕК ООН (1993–2003), ради концерну «Газпром» (1988–

1990), член редколегії (з 1986 р.) та заступник головного редак>

тора (з 2004 р.) журналу «Нафтова і газова промисловість», член

президії УНГА, член>кореспондент АГН України.

Нагороджений Грамотою Президента України, Почесною гра>

мотою Кабінету Міністрів України, медалями «За спорудження

газопроводу «Союз», ВДНГ та галузевими нагородами. Він —

почесний працівник газової промисловості, відмінник винахід>

ництва і раціоналізації, лауреат премії УНГА.

Осінчук 
Зиновій Петрович

Кандидат технічних наук,
академік УНГА, фахівець 

у галузі нафтової і газової
промисловості 




