НАШІ ЮВІЛЯРИ
Заслуженому діячу науки і техніки України, заслуженому працівнику
вищої освіти України, доктору економічних наук, професору,
Віце-президенту Академії економічних наук України,
академіку вищої освіти України, завідувачу кафедри обліку та аудиту
Приазовського державного технічного університету

БЕЛОПОЛЬСЬКОМУ МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ – 80!
М.Г. Белопольський очолює кафедру обліку та
аудиту ПДТУ з 2000 р. Він ветеран освіти і науки, відомий науковець, активний громадський діяч. Народився М.Г. Белопольський 10 квітня 1983 р. у с. КуцоБалка Вільшанського району Одеської області. Батько
Григорій – залізничник, мати Ганна – домогосподарка,
старший брат Борис – залізничник, молодший Володимир – механік обчислювальної техніки. Закінчив Вільшанську середню школу (1957 р.), служба в Радянськії
армії (1957-1959 рр.), студент Донецького інституту
радянської торгівлі (1959-1964 рр.), науковий співробітник Інституту економіки промисловості Академії
наук України (1964-1967 рр.), аспірант, викладач Донецького інституту радянської торгівлі (1967-1974 рр.),
заступник завідувача кафедри економічної кібернетики, заступник декана обліково-фінансового факультету Донецького національного університету (19741980 рр.), доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Донецької філії Інституту підвищення кваліфікації Міністерства житлово-комунального господарства (1980-1990 рр.), ректор Донецького економікогуманітарного інституту (1990-1993 рр.), завідувач кафедри невиробничого менеджменту Донецького університету управління (1993-1996 рр.), завідувач кафедри бухгалтерського обліку Макіївського економіко-гуманітарного інституту (1996-2000 рр.), завідувач
кафедри обліку та аудиту Приазовського державного
технічного університету з 2000 р. по теперішній час.
Захист кандидатської дисертації (1974 р.) та докторської (1990 р.) у Російській економічній академії
ім. Г.В. Плеханова (м. Москва). Доцент з 1975 р. (Донецький національний університет, професор з 1990 р.
(Інститут підвищення кваліфікації МЖКХ м. Київ), заслужений діяч науки і техніки України з 2012 р., заслужений працівник вищої освіти, Голова ради орендарів
та підприємців Донецької області з 1989 р., голова ради
Асоціації платників податків Донецької області з
1999 р., голова спеціалізованої вченої ради по захисту
кандидатських та докторських дисертацій Приазовського державного технічного університету з 2004 р., директор аудиторської фірми «Аудит - універсал» з
1996 р.
Він відомий учений-педагог з соціально-економічних та промислово-господарських проблем, торгівлі, економічних проблем, науково-технічного та інноваційного розвитку, з вирішення теоретичних та практичних проблем 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
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він багато зробив для виховання студентської молоді,
підготовки фахівців високого рівня та написання навчально-методичної літератури для вузів.
М.Г. Белопольський – автор більш ніж 400 наукових друкованих праць, у тому числі десятків особистих
та колективних монографій, підручників по управлінню, економіки, фінансам та навчально-методичної
літератури, у яких висвітлено науково-методичні підходи до вирішення важливих соціально-економічних
проблем теоретичного та прикладного характеру, конкретні рекомендації та пропозиції керівним органам,
громадським організаціям, 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 підготовлено 38 кандидатів та докторів наук, він – голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та
докторських дисертацій, завідувач кафедри обліку та
аудиту Приазовського державного технічного університету, член редколегії декількох наукових журналів.
М.Г. Белопольський нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, міністра оствіти 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-Барановського», «Острозька академія»,
«академіка М.Г. Чумаченка», «Георгія Жукова», «Ветеран праці», орденом «Велика Україна». 25 років незалежності, медаллю Академії наук вищої освіти «Святий Володимир», орденом «Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го рівня».
Жінка Валентина – кандидат економічних наук,
професор Донецького національного університету, донька Олена – кандидат економічних наук, зять Сергій,
онук Антон – підприємці.
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 України.
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка,
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