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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 10 липня 1947 р. у с. Залуче<Горішнє Снятинського

району Івано<Франківської області. У 1970 р. закінчив ІФІНГ (спе<

ціальність «Економіка й організація нафтової і газової промисло<

вості») та почав працювати асистентом кафедри економіки

нафтової і газової промисловості. Протягом 1972–1975 рр.

М. О. Данилюк навчався в аспірантурі цього навчального закладу.

У 1981 р. у МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губкіна захистив канди<

датську дисертацію «Дослідження економічних і організаційних

методів підвищення якості продукції в нафтопереробній про<

мисловості (на прикладі НПЗ України)». Підготував і в 1999 р. в

Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів) захис<

тив докторську дисертацію «Формування нових господарських

відносин у нафтогазовому комплексі України».

Микола Олексійович пройшов шлях від асистента до про<

фесора, завідувача (з 1985 р.) однієї з провідних кафедр ІФІНГу

(ІФНТУНГу) — кафедри економіки підприємства Інституту еко<

номіки і управління у нафтогазовому комплексі.

Сьогодні він також є головою спеціалізованої вченої ради із

захисту дисертацій, міжкафедрального наукового семінару цьо<

го університету, керівником багатьох НДР з економічних питань

розвитку нафтогазового комплексу. Серед них — «Розробка

рекомендацій щодо ринкових перетворень у нафтогазовому

комплексі України», «Розробка методичних рекомендацій з ана<

лізу ефективності роботи підприємств та структурних одиниць

ВАТ «Укрнафта», «Обґрунтування диференціації рентних пла<

тежів за нафту і газ для окремих нафтогазовидобувних під<

приємств». Входить до редколегій багатьох фахових наукових

журналів.

Крім наукової та педагогічної роботи, М. О. Данилюк активно

займається громадською діяльністю, зокрема був членом това<

риства «Знання», заступником голови правління міської орга<

нізації. У 1985 р. за участь у лекційній роботі він був занесений

на Дошку пошани правління Івано<Франківської міської органі<

зації товариства «Знання».

З 1997 р. Микола Олексійович є дійсним членом УНГА, зок<

рема очолює відділення «Економіка нафтової і газової проми<

словості». Член експертної ради з економіки Акредитаційної

комісії МОНмолодьспорту України.

М. О. Данилюк — автор більше 200 наукових і навчально<

методичних праць, зокрема п’яти монографій та шести навча<

льних посібників. Має авторське свідоцтво на розроблену

комп’ютерну програму «SOPRS» для розподілу витрат на видо<

буток нафти і газу між нафтогазовидобувними об’єктами.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»,

грамотами Івано<Франківської облдержадміністрації та облради,

ДК «Укргазвидобування», ДК «Укртрансгаз», Академії Німецької

спілки державних службовців, ІФНТУНГу. Він — заслужений

працівник освіти України.
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Народився 11 січня 1975 р. у м. Надвірна Івано<Франківської

області.

У 1997 р. закінчив ІФДТУНГ (спеціальність «Проектування,

спорудження та експлуатація газонафтопроводів і газонафто<

сховищ»), у 1999 р. — факультет післядипломної освіти цього

вишу за фахом «Облік і аудит».

Андрій Володимирович розпочав трудову діяльність у

1997 р. на посаді інженера Яготинського ЛВУМГ УМГ «Київ<

трансгаз». З 1999 р. працює в Об’єднаному диспетчерському

управлінні — філії ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»,

де пройшов шлях диспетчера, начальника зміни відділу опера<

тивного управління транспортування газу, начальника відділу

оптимізації режимів транспортування газу, перспективного

розвитку газотранспортних систем, головного інженера.

З 2006 р. — директор ОДУ ДК «Укртрансгаз», а з 2013 р. —

директор Центрального диспетчерського департаменту

ПАТ «Укртрансгаз».

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Прогнозуван<

ня режимів роботи газотранспортних систем з урахуванням

енерговитрат на транспорті».

Головним завданням очолюваного А. В. Дацюком департа<

менту є оперативне диспетчерське керування газотранспорт<

ною системою України для забезпечення надійного транс<

портування природного газу споживачам України, транзиту при<

родного газу через територію держави згідно з міжнародними

контрактами й угодами. До основних функцій цього підрозділу

ПАТ «Укртрансгаз» належить підтримання максимальної еконо<

мічності та надійності роботи газотранспортної системи.

А. В. Дацюк має два патенти на корисні моделі: («Спосіб

підготовки магістрального газопроводу до ремонтних робіт»,

«Спосіб спорожнення від газу ділянки магістрального газоп<

роводу») та вісім опублікованих робіт.

Брав активну участь у міжнародних конференціях із газо<

вої тематики, в організації і роботі міжнародних зустрічей з пред<

ставниками багатьох європейських компаній у межах угод із

диспетчерської співпраці, зокрема з ВАТ «Газпром» (Росія),

АТ «Молдовагаз» (Молдова), АТ «ПГНіГ», «Gaz<System» (Польща),

ВАТ «Белтрансгаз» (Білорусь), компаніями «Transgaz S. A.» (Ру<

мунія), «Botas» (Туреччина), «ДЕПА» (Греція), «Е.ОN Ruhrgas»,

«FGSZ LTD» (Угорщина), «ОМВ» (Австрія) та ін. Доповідь

Андрія Володимировича «Роль підземних сховищ газу в

забезпеченні надійного газоспоживання» була презентована

на XXV Світовому газовому конгресі в 2012 р. у м. Куала<Лум<

пур (Малайзія).

За особистий внесок у розвиток газотранспортної системи

України А. В. Дацюк був нагороджений почесними грамотами

Кабінету Міністрів України, Міністерства палива й енергетики

України, НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз».
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