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БІЛУХА МИКОЛА ТИМОФІЙОВИЧ
доктор економічних наук, академік Української академії
оригінальних ідей, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри фінансового аналізу і контролю
Засновник наукової школи «Облік, аналіз та аудит» в Україні,
президент Асоціації бухгалтерів і аудиторів України. На основі
власного багаторічного досвіду наукової, педагогічної та практичної
роботи у галузі фінансово-економічного контролю видав серію
оригінальних україномовних підручників з бухгалтерського обліку,
економічного аналізу, фінансового контролю та аудиту. Серед них:
«Теорія
фінансово-господарського
контролю»,
«Судовобухгалтерська експертиза», «Аудит у бізнесі», «Основи наукових
досліджень», «Курс аудиту», «Теорія бухгалтерського обліку»,
«Фінансовий контроль».
За багаторічну плідну науково-педагогічну працю відзначений
почесними державними нагородами. За особливі заслуги перед
українським народом нагороджений Почесною грамотою Верховної
Ради України, а також йому присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України». Нагороджений орденом «За заслуги»
ІІІ і ІІ ступенів, знаками «Відмінник освіти України», «Петро
Могила».
Розробив дисципліни: «Методологія наукових досліджень»,
«Теорія фінансово-господарського контролю», «Контроль і ревізія»,
«Курс аудиту», «Теорія бухгалтерського обліку».
Нині
працює
професором-консультантом
на
кафедрі
фінансового аналізу і контролю.
Сфера наукових інтересів: фінансовий контроль у галузях
національної економіки, методологія наукових досліджень.

Життєвий шлях ювіляра
Микола Тимофійович Білуха – то жива легенда серед
бухгалтерів і аудиторів. У сімнадцять років він почав робити… танки.
Оті сталеві надійні машини, які випускав Красноярський танковий
завод для потреб фронту. Мабуть, з тих пір і з’явився в характері отой
життєвий надійний стрижень, який і слугував опорою протягом
всього його довгого життя.
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Після Великої Вітчизняної війни закінчив Всесоюзний заочний
фінансовий інститут за спеціальністю «економіка», працював
головним бухгалтером підприємств, трестів різних галузей народного
господарства (промисловість, будівництво, сільське господарство,
транспорт, торгівля), на собі відчув весь тягар сталінських таборів.
З 1961 року Микола Тимофійович змінив кілька посад –
начальника управління бухгалтерського обліку і фінансового
контролю Укрраднаргоспу, начальника відділу економічних
досліджень НАІ автомобільного транспорту і шляхового будівництва,
завідувача кафедри Київського інституту народного господарства,
завідувача відділу проектування в Київському науково-дослідному і
проектно-технологічному
інституті
автоматизованих
систем
управління. А з 1978 року, коли професор Білуха М.Т. очолив
кафедру аналізу і контролю Київського торгово-економічного
інституту, життя Миколи Тимофійовича пов’язане з нашим
навчальним закладом. І вже тридцять п’ять років він з нами.
У 1963 році заснував в Укрраднаргоспі науково-методологічну
раду з бухгалтерського обліку, економічного аналізу і фінансового
контролю та залишався її незмінним керівником аж до ліквідації
раднаргоспів. А за два роки потому став одним з організаторів
Асоціації бухгалтерів і ревізорів (пізніше аудиторів) України і до
сьогодні залишається її президентом.
Засновник української наукової школи бухгалтерів, підготував
5 докторів і 67 кандидатів економічних наук. От вже про кого можна
сказати з повною відповідністю цій старій, але достовірній фразі:
вчителю, повторися в учнях.
Напрям
наукової
діяльності
ювіляра
–
інтегровані
автоматизовані системи обліку, аналізу і контролю в управлінні
економікою. Він підготував і опублікував 350 наукових праць, у тому
числі 18 монографій, 20 підручників, 45 навчальних посібників,
120 навчально-методичних посібників.
На основі власного багаторічного досвіду наукової, педагогічної
та практичної роботи в галузях економіки він створив серію
україномовних підручників, що використовуються у вищих
навчальних закладах України та перевидані за кордоном.
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Наукові та навчальні публікації

1972
Белуха Н.Т.
Хозяйственный учет и его роль в АСУ /
Н.Т. Белуха. – М. : Финансы, 1972. – 72 с. – (В помощь
экономическому образованию).
1974
Білуха М.Т. Контроль і ревізія : практикум з господарської
діяльності промислових підприємств / М.Т. Білуха. – К : Вища шк.,
1974. – 96 с.
1976
Білуха М.Т. Економіка, організація і планування автомобільного
транспорту / М.Т. Білуха. – К : Вища шк., 1976.– 260 с.
1980
Белуха Н.Т. Практикум по основам научных исследований :
учеб. пособие / Н.Т. Белуха. – К. : Киев. торг.-экон. ин-т, 1980.– 82 с.
1981
Белуха Н.Т. Основы научной организации хозяйственного учета
в торговле : учеб. пособие / Н.Т. Белуха. – К. : Киев. торг.-экон. ин-т,
1981. – 77 с.
1982
Белуха Н.Т. Деловая игра «Ревизия» : учеб. пособие /
Н.Т. Белуха. – К. : Киев. торг.-экон. ин-т, 1982. – 110 с.
1983
Белуха Н.Т. Справочное пособие бухгалтера торговли /
Н.Т. Белуха.– К. : Вища шк., 1983.– 263 с.
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1984
Белуха Н.Т. Ревизия и контроль. Хозяйственные ситуации :
учеб. пособие / Н.Т. Белуха. – К. : Киев. торг.-экон. ин-т, 1984.– 51с.
1985
Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике : учеб.
пособие для студ. экон. спец. вузов / Н.Т. Белуха. – К. : Вища шк.,
1985. – 215 с. – (Научные исследования: Экономика).
Белуха Н.Т. Методические приемы финансово-хозяйственного
контроля : текст лекции / Н.Т. Белуха ; под ред. Л.П. Покотылюка. – К. :
Киев. торг.-экон. ин-т, 1985.– 20 с.
1986
Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле: конкретные
ситуации : учеб. пособие для вузов / Н.Т. Белуха. – М. : Экономика,
1986. – 143 с.
Белуха Н.Т. Основы теории финансово-хозяйственного
контроля и ревизии : учеб. пособие / Н.Т. Белуха. – Ч.1. – К. : Киев.
торг.-экон. ин-т, 1986.– 93 с.
Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в отраслях народного хозяйства :
практикум по деловым играм : учеб. пособие для вузов / Н.Т. Белуха. –
К. : Вища шк., 1986.– 174 с.
1987
Белуха Н.Т. Информационное и методологическое обеспечение
финансово-хозяйственного контроля и ревизии в условиях АСУ :
учеб. пособие / Н.Т. Белуха. – К. : Киев. торг.-экон. ин-т, 1987. – 92 с.
1988
Белуха Н.Т. Сущность судебно-бухгалтерской экспертизы в
торговле : текст лекций / Н.Т. Белуха. – К. : Киев. торг.-экон. ин-т,
1988.– 20 с.
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Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле : учеб. для вузов /
Н.Т. Белуха. – М. : Экономика, 1988.– 255 c.
1990
Белуха Н.Т. Теория финансово-хозяйственного контроля : учеб.
для студ. / Н.Т. Белуха. – К. : Вища шк., 1990. – 279 с.
Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. /
М.Т. Білуха. – Ч. 1. – К. : Київ. торг.-екон. ін-т, 1990.– 92 с.
1992
Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник /
М.Т. Білуха. – К. : Вища шк., 1992.– 279 с.
Білуха М.Т. Облік і аудит / М.Т. Білуха. – К. : Знання, 1992.–
60 с. – (На допомогу бухгалтеру, аудитору, ревізору).
1993
Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособие /
Н.Т. Белуха. – М. : Дело, 1993.– 272 с.
1994
Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту :
пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха. – К. : Вища шк.,
1994.– 364 с.
Білуха М.Т. Аудит в бізнесі : посiб. для бiзнесменiв /
М.Т. Білуха. – Днiпропетровськ : Преском, 1994. – 240 с.– (Книжкова
полиця керiвника).
1996
Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту :
пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха. – К. : Влад i Влада,
1996. – 320 с.
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1997
Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : пiдруч. для вузiв /
М.Т. Білуха. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с.
Белуха Н. Финансовый контроль и аудит страховой
деятельности / Н. Белуха // Бухгалтерский учет и аудит. – 1997. – № 7. –
С. 19–25.
1998
Білуха М.Т. Курс аудиту : пiдруч. для студ. / М.Т. Білуха. – К. :
Вища шк.; Знання, 1998. – 574 с.
2000
Белуха Н.Т. Аудит : учебник / Н.Т. Белуха. – К. : Знання, 2000. –
769с. : ил. – (Высшее образование ХХІ века).
Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студ.
екон. спец. вищ. навч. закл. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000.–
692 с.
2001
Белуха Н. Бухгалтерская наука Украины в ХХІ столетии /
Н. Белуха // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. – № 2. – С. 21–25.
Білуха М.Т. Аудит ефективності комерційних банків за
міжнародними стандартами / М.Т. Білуха, Л.Ф. Романенко //
Статистика України. – 2001. – № 3. – С. 53–58.
Білуха М. Облік операцій із захисту прав споживачів у торгівлі /
М. Білуха, О. Чубко // Вісник КНТЕУ. – 2001. – № 6. – С. 59–69.
2002
Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підруч. для
бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. вищ. навч. закл. освіти /
М.Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002.– 480 с.
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Білуха М.Т. Еволюція розвитку податків та завдання обліку /
М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко // Статистика України. – 2002. – № 2. –
С. 58–61.
Білуха М. Застосування прийомів логістики для оперативного
контролю витрат виробництва й реалізації продукції / М. Білуха,
К. Юрченко // Вісник КНТЕУ. – 2002. – № 3. – С. 61–68.
2003
Білуха М. Електронні документи у бухгалтерському обліку /
М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9 – С. 3–5.
Білуха М. Стандарти державного фінансового контролю /
М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 11. – С.45–48.
Білуха М. Застосування АРМ бухгалтера в обліку і контролі на
підприємстві / М. Білуха, Т. Микитенко, В. Новодворська //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 12. – С. 3–8.
Білуха М. Електронний цифровий підпис бухгалтерських
документів / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. –
№ 10. – С. 14–17.
Білуха М. Наукова стаття, її зміст і методика написання /
М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 2.– С. 3–4.
Білуха М. Судово-бухгалтерська експертиза та її функції у
майнових правовідносинах / М. Білуха, Т. Микитенко //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 3. – С. 62–65.
Білуха М. Інтегрована система господарського обліку, її
методології та організація / М. Білуха, Т. Микитенко // Вісник
КНТЕУ. – 2003. – № 1.– С. 68–77.
Білуха М. Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом / М. Білуха // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2003. – №8. – С. 3–9.
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2004
Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підруч. для
студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха. – К. : Воля, 2004. – 653 с.
Білуха М. Теоретичні та методичні засади електронного обліку
господарської діяльності / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2004. – № 12. – С. 15–24.
2005
Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – К. :
Українська академія оригінальних ідей, 2005. – 886 с.
Білуха М. Основні напрями розвитку обліку та контролю за
електронною технологією в ХХI столітті / М. Білуха // Вісник
КНТЕУ. – 2005. – № 3.– С. 13–17.
Білуха М.Т. Логістика матеріальних потоків у будівництві, їх
облік і контроль / М. Білуха, О. Лиско // Бухгалтерський облік і аудит. –
2005. – № 3. – С. 29–34.
Білуха М.Т. Інтегровані бази даних в АРМ з обліку матеріальнотехнічних ресурсів / М. Білуха, В. Роздобудько // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 55–59.
Білуха М. Контроль формування собівартості на прикладі
гумовотехнічної продукції / М. Білуха, С. Іваніна // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2005. – №4. – С. 60–63.
2006
Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко,
М.Г. Дмитренко. – К. : Українська академія оригінальних ідей, 2006. –
886 с.
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2007
Білуха М. Логістика формування товарних потоків у торгівлі:
облік і контроль / М. Білуха, О. Сапоговська // Бухгалтерський облік і
аудит. – 2007. – № 12. – С. 11–15.
Белуха Н. Электронная торговля: организация и учет /
Н. Белуха, Т. Микитенко // Материалы научной конференции
«Татуровские чтения». – М. : Изд. Москов. гос. ун-та
им. М. Ломоносова, 2007. – С. 94–97.
2009
Белуха Н. Электронный депозитарий товаров в машиноориентированной форме учета операционной деятельности / Н. Белуха //
Материалы научной конференции «Татуровские чтения». – М. : Изд.
Москов. гос. ун-та им. М. Ломоносова, 2009. – С. 124–129.
2011
Білуха М. Методологія бухгалтерського обліку в електронному
середовищі / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит. –
2011. – № 8. – С. 50–54.
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