
Доктор економічних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України



Народження

Народився Микола 

Тимофійович 

17 січня 1923 року, в 

с. Мошорине, нині 

Знам'янського

району 

Кіровоградської 

області.



Юність

У 1940 році почав навчатися у 

Кіровоградському педагогічному 

інституті.

У тому ж році за реферат 

“Історичні основи поеми Тараса 

Григоровича  Шевченка 

“Гайдамаки” заарештований і 

засуджений до 10 років 

позбавлення волі. 



Перше заслання

Блукають люди темні і німі,

немає правди – кривда всюди,

народ конає в тяжкому ярмі…

з власної поеми “Молодість”

Нижнє-Пойменське відділення –

будівництво залізниці на річці Ангара.



Звільнення

У 1947 році звільнений за 

відсутності складу злочину. 

Продовжив навчання в 

Українському поліграфічному 

інституті на факультеті 

журналістики у м. Львові.



Другий арешт

У 1948 році заарештований 

вдруге без пред'явлення 

звинувачень за рішенням 

Особливої наради при 

Міндержбезпеки СРСР. 

Засуджено як українського 

націоналіста на довічне 

заслання до Сибіру. 



Друге заслання

Загалом у засланні та в 

концтаборах ГУЛАГу, він відбув 

покарання  майже 15 років.

Краслаг ГУЛАГу,

1950 р.



Звільнення і реабілітація

Моє життя затоплено ганьбою,

В агонії нестерпних мук,

знаю, буде оцінене тобою,

по-новому, народжений онук.

М.Т. Білуха з власного вірша 

“Послання в Україну”

У 1954 році його було звільнено й 

реабілітовано.



Навчання

Після звільнення М.Т. Білуха у 1954-

1955 роках працював учителем

української мови у Добровеличківській

середній школі Кіровоградської області.

У 1955-1957 роках працював

літературним редактором.

Заочно у 1956 році завершив

Український поліграфічний інститут, а

в 1957 році – Московський фінансовий

інститут.



Початок трудової кар’єри

у 1957-1960 роках М.Т. Білуха

працював бухгалтером,

економістом, фінансистом-

ревізором



1960-1962 роки

З 1960 року – головний ревізор

Київського раднаргоспу



Трудова кар’єра 

З 1962 року – Головний

методолог Укрраднаргоспу.



Наукова діяльність

З 1962 року працює над кандидатською дисертацією.



Школа передового досвіду

м. Дніпропетровськ ,1963 р.

У 1963 році – керівник школи

передового досвіду з бухгалтер-

ського обліку в металургії.



Граніт науки

У 1964 році М.Т.Білуха захищає

кандидатську дисертацію.

На фото М.Т. Білуха з д.е.н.,

професором, Заслуженим діячем науки

РРФСР, завідувачем кафедри бухгал-

терського обліку і аналізу господарської

діяльності МГУ ім. М.В.Ломоносова

Татуром Сергієм Кузьмічем



Школа передового досвіду

Школа передового досвіду з 

економіки хімічної промисловості, 

м. Сєвєродонецьк, 1965 р.

Школа передового досвіду з 

бухгалтерського обліку і аналізу в 

металургії, м. Макіївка, 1965 р.



Зустрічі

Зустріч М.Т.Білухи з відомим

болгарським революціонером Благим

Семеновичем Поповим, діячем

болгарського і міжнародного

комуністичного руху, фігурантом

Лейпцігського процесу



Наука

З 1966 року – на науково-

педагогічній роботі: в Науково-

дослідному інституті

автотранспорту, Проектно-

технологічному інституті

автоматизованих систем

управління (1972 р.).

У 1973 році М.Т. Білуха захищає

докторську дисертацію.



Конференції

Всесоюзна конференція з бухгалтерського обліку, 

Будинок Рад ВЦСПС, 2-5 квітня, 1975 р., м. Москва



Міжнародний симпозіум

Міжнародний симпозіум

країн РЕВ з проблем

інтеграції, планування

обліку і контролю економіки

країн соціалістичної

співдружності.

1979 р., м. Варшава, Польща

Професор Білуха М.Т. розповідає чеським колегам про 

радянсько-польську наукову співпрацю при спорудженні 

головного обчислювального центру АН ПНР



Педагогічна діяльність

М.Т. Білуха розпочав працювати у

Київському інституті народного

господарства, потім у Київському

торговельно-економічному інституті,

(від 1977 року – завідувач кафедри),

працював також у Національному

університеті «Києво-Могилянська

академія».

На фото: М.Т.Білуха під час

суботника у Київському торговельно-

економічному інституті, 1985 рік



Наукова діяльність

З’їзд науково-економічного 

товариства, 

м. Москва, грудень1987 р.

Учасники координаційної 

ради з питань економіки для 

країн східної Європи ООН, 

м. Ташкент , 1993 р.



Міжнародний симпозіум

Українсько-американський симпозіум , м. Київ, 2001 р.



Наукові праці



Нагороди

У 1998 році М.Т. Білуха за

розробку і впровадження

комп'ютерних технологій в

Україні отримує Орден «За

заслуги» ІІІ ступеню.

У 2005 році за реформацію

вищої освіти в Україні за

міжнародними стандартами

нагороджений Орденом «За

заслуги» ІІ ступеню.



Нагороди

2 грудня 1991 року Указом

Президії Верховної Ради України

М.Т.Білусі було присвоєне

почесне звання «Заслужений діяч

науки і техніки України».

У 2001 році за свої здобутки він

був відзначений Почесною

відзнакою-хрестом "За заслуги в

боротьбі за волю України" .



Нагороди

У 2008 році за створення наукової

школи і оригінальних україномовних

монографій і підручників

Міністерство освіти і науки України

нагороджує М.Т. Білуху Знаком

«Петро Могила» та Знаком

«Відмінник освіти України».

24 березня 2012 р. М. Т. Білусі

Президентом України призначено

довічну державну стипендію



За свої плідних 92 роки Микола
Тимофійович Білуха запровадив
українську економічну термінологію з
бухгалтерського обліку, фінансового
контролю і економічного аналізу, уклав
глосарій української бухгалтерії.
Підготував біля 90 докторів і кандидатів
економічних наук.
Є автором проектів автоматизації
бухгалтерського обліку, аналізу і
контролю на ЕОМ. Засновник
української наукової школи
бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту.
Засновник і президент Асоціації
бухгалтерів і аудиторів України.

Вперед, до світлої мети 


