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М. Г. Белопольський очолює кафедру обліку та
аудиту ПДТУ з 2000 року. Він ветеран освіти і науки,
відомий  науковець, активний громадський діяч. На-
родився М. Г. Белопольський 10 квітня 1938 року у
с. Куцо-Балка (нині Котовське) Вільшанського району
Одеської (нині Кіровоградської) області. Батько Гри-
горій – залізничник, мати Ганна – домогосподарка,
старший брат Борис – залізничник, молодший Воло-
димир – механік обчислювальної техніки. Закінчив
Вільшанську середню школу (1957 р.), служба в
Радянській армії (1957 – 1959 рр.), студент Донець-
кого інституту радянської торгівлі (1959 – 1964 рр.),
науковий співробітник Інституту економіки промис-
ловості Академії наук України (1964 – 1967 рр.), аспі-
рант, викладач Донецького інституту радянської тор-
гівлі (1967 – 1974 рр.), заступник завідувача кафедри
економічної кібернетики, заступник декана обліково-
фінансового факультету Донецького національного
університету (1974 – 1980 рр.), доцент, завідувач ка-
федри економіки та менеджменту Донецької філії
Інституту підвищення кваліфікації Міністерства жит-
лово-комунального господарства (1980 – 1990 рр.),
ректор Донецького економіко-гуманітарного інститу-
ту (1990 – 1993 рр.), завідувач кафедри невиробни-
чого менеджменту Донецького університету управ-
ління (1993 – 1996 рр.), завідувач кафедри бухгал-
терського обліку Макіївського економіко-гуманітар-
ного інституту (1996 – 2000 рр.), завідувач кафедри
обліку та аудиту Приазовського державного техніч-
ного університету з 2000 року по теперішній час. За-
хист кандидатської дисертації (1974 р.) та докторсь-
кої (1990 р.) у Російській економічній академії
ім. Г. В. Плеханова (м. Москва). Доцент з 1975 року
(Донецький національний університет), професор з
1990 року (Інститут підвищення кваліфікації МЖКХ,
м. Київ), заслужений діяч науки і техніки України з
2012 року. Голова ради орендарів та підприємців
Донецької області з 1989 р., голова ради Асоціації
платників податків Донецької області з 1999 р., го-
лова спеціалізованої вченої ради із захисту канди-
датських дисертацій Приазовського державного тех-
нічного університету з 2004 р., директор аудиторсь-
кої фірми „Аудит-універсал” з 1996 р. Він відомий
учений-педагог з соціально-економічних та промис-
лово-господарських проблем, торгівлі, екологічних
проблем, науково-технічного та інноваційного роз-
витку, з вирішення теоретичних та практичних про-
блем у провідних галузях економіки на державному,
регіональному та галузевому рівнях.  Він засновник
нової науки – енвіроніки. Це наука про розвиток та
вдосконалення суспільства. Все його творче життя

пов'язане з вищими навчальними закладами, де він
багато зробив для виховання студентської молоді,
підготовки фахівців високого рівня та написання
навчально-методичної літератури для вузів.

М. Г. Белопольський – автор більш ніж 300 на-
укових друкованих праць, у тому числі десятків осо-
бистих та колективних монографій, підручників та
навчально-методичної літератури, у яких висвітлено
науково-методичні підходи до вирішення важливих
соціально-економічних проблем теоретичного та при-
кладного характеру, конкретні рекомендації та про-
позиції керівним органам, громадським організаці-
ям, підприємцям, викладачам та студентам.

Особливу увагу М. Г. Белопольський приділяє
вихованню студентської молоді та підготовці фахівців,
науковців і спеціалістів різних галузей виробництва
та комерційної справи.  Під його керівництвом підго-
товлено 18 кандидатів наук, він голова спеціалізова-
ної вченої ради із захисту кандидатських дисертацій,
завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського
державного технічного університету, професор ка-
федри маркетингу та комерційної справи Донецько-
го національного університету економіки і торгівлі
ім. М. І. Туган-Барановського та професор кафедри
економіки підприємств Донбаської національної ака-
демії будівництва і архітектури,  член редколегії де-
кількох наукових журналів. М. Г. Белопольський на-
городжений Почесними грамотами Кабінету Міністрів
України, міністра освіти і науки України, голови вищої
атестаційної комісії при Кабінеті Міністрів України,
мера м. Маріуполя, аудиторської палати України
та багатьма грамотами ректорів вузів та директорів
підприємств, де працював, а також медалями „Петра
Могили”, „За розбудову освіти”, „М. І. Туган-Ба
рановського”, „Острозька академія”, „академіка
М. Г. Чумаченка”, "Георгія Жукова", "Ветеран праці"
та багатьма відзнаками за сумлінну працю.

Жінка Валентина – кандидат економічних наук,
доцент, заступник декана Донецького національного
університету, донька Олена – кандидат економічних
наук, зять Сергій – підприємець, онук Антон – сту-
дент Лондонського університету USL.

Як завжди, М. Г. Белопольський і сьогодні
має достатньо творчих сил та енергії для здійснення
задумів і планів, що постають перед українською
освітою та наукою на благо народу та держави Украї-
ни.

Вчена рада Інституту економіки промисловості
НАН України

Редколегія журналу

Заслуженому діячу науки і техніки України,
доктору економічних наук, професору,

віце-президенту Академії економічних наук України,
завідувачу кафедри обліку  та аудиту Приазовського державного технічного університету

Белопольському Миколі Григоровичу – 75!


