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НАШІ ЮВІЛЯРИ

С каждой областью научных знаний время и история 

прочно связывают имена людей — самоотверженных ис-

следователей, благодаря усилиям и достижениям которых 

создаются их основы. Для многих последователей Вален-

тина Карловича Мамутова, встречающего свой 85-летний 

юбилей на подъеме творческих сил, профессиональный 

путь этого выдающегося ученого, уважаемого руководите-

ля и талантливого организатора является образцом блестя-

щей работоспособности и активной жизненной позиции.

Валентин Карлович Мамутов родился в 1928 г. в Одес-

се. После окончания в 1949 г. Свердловского юридического 

института начал свою профессиональную деятельность в 

Государственном арбитраже при исполкоме Свердловской 

областного совета. За шесть лет работы на этом участке, где 

довелось рассмотреть не менее 10 тысяч споров между пред-

приятиями, строительными и другими организациями, он 

всесторонне использовал возможность углубить познания в 

законодательстве, вникая в сущность вызывающих их при-

чин — в первую очередь, экономических, организацион-

ных и юридических. Свою первую научную статью ученый 

опубликовал в 1954 г. в журнале «Советское государство и 

право», а в 1956 г. успешно защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата юридических наук.

Валентин Карлович Мамутов возглавлял юридиче-

ские отделы Министерства строительства предприятий 

угольной промышленности УССР (1956–1957 гг.), До-

нецкого Совета народного хозяйства (1957–1965 гг.), Ми-

нистерства угольной промышленности УССР (1965–1966 

гг.). Под его руководством (1958–1965 гг.) работала пра-

вовая секция технико-экономического совета Донецкого 

Совнархоза. Более 10 лет было посвящено исследованию 

проблем улучшения взаимоотношений предприятий с 

высшими хозяйственными органами управления, право-

вого регулирования «горизонтальных» и «вертикальных» 

отношений, реализации норм права — его результаты Ва-

лентин Карлович обобщил в своей докторской диссерта-

ции, которую защитил в 1965 г.

Все эти годы Валентин Карлович совмещал научную 

работу с практической. С 1966 г. он работает заместителем 

руководителя и заведующим экономико-правового секто-

ра Донецкого отделения Института экономики АН УССР, а 

также директором Общественного института экономико-со-

циологических исследований Донецкого областного совета 

профсоюзов. В 1969 г. становится заместителем директора по 

научной работе и заведующим отдела экономико-правовых 

проблем Института экономики промышленности АН УССР, 

созданного на базе отделения Института экономики.

В 1972 г. ученого избирают членом-корреспонден-

том, а в 1988 г. — действительным членом Академии 

наук УССР. В январе 1992 г., согласно с постановлением 

Президиума АН УССР, он организует и возглавляет Ин-

ститут экономико-правовых исследований.

ЮБИЛЕЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО
85 лет академику НАН и НАПрН Украины, доктору юридических наук, 

Заслуженному деятелю науки и техники Украины
ВАЛЕНТИНУ КАРЛОВИЧУ МАМУТОВУ

Научные исследования Валентина Карловича Маму-

това составляют принципиально новое, междисциплинар-

ное направление в современном обществоведении, раз-

вившееся на основе теории хозяйственного права. Получив 

заслуженное признание, хозяйственное законодательство 

стало одной из ведущих отраслей, и в деле его систематиза-

ции существенный вклад был сделан Валентином Карлови-

чем Мамутовым. По поручению Верховной Рады Украины 

и Кабинета Министров Украины в 1991–2002 гг. под его 

руководством был подготовлен проект Хозяйственного ко-

декса Украины, который был принят в 2003 г.

Валентин Карлович — автор более 650 научных 

работ и признанный основатель Донецкой школы хо-

зяйственного права, утверждающей неразрывную связь 

юридических исследований с хозяйственной практи-

кой. Под его руководством были защищены свыше 40 

кандидатских и докторских диссертаций.

В 1992–1993 гг. Валентин Карлович входил в состав 

Социально-экономического совета при Президенте 

Украины и Комиссии Кабинета Министров Украины 

по экономической реформе. В дальнейшем он стано-

вится арбитром Международного коммерческого ар-

битражного суда, членом Координационного комитета 

по вопросам осуществления рыночных реформ и пре-

одоления экономического кризиса; возглавляет Коор-

динационное бюро по хозяйственному праву Академии 

правовых наук Украины, является членом Президиума 

общества «Знание» Украины, совета Союза юристов 

Украины, бюро Отделения экономики НАН Украины, 

Конституционной Ассамблеи Украины, заместителем 

председателя Донецкого научного центра НАН Украи-

ны, почетным профессором Ужгородского националь-

ного университета, входит в Наблюдательный совет Ки-

евского национального экономического университета, 

а также в состав редколлегий многих научных журналов.

Высокие научные результаты и плодотворная на-

учно-организаторская деятельность академика Вален-

тина Карловича Мамутова отмечены высокими госу-

дарственными наградами СССР и Украины: орденом 

Дружбы народов, медалью «За доблестный труд», орде-

ном князя Ярослава Мудрого V, IV и III степеней, Почет-

ными грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета 

Министров Украины, Почетным знаком Министерства 

угольной промышленности Украины «Шахтерская сла-

ва», Государственной премией за научные труды в об-

ласти региональных исследований. В 2002 г. Донецкий 

городской совет присвоил ученому звание «Почетный 

гражданин города Донецка», а в 2008 г. он был удостоен 

звания «Почетный гражданин Донецкой области».

Мудрый, дальновидный наставник, неутомимый, 

самоотверженный труженик, внимательный, справед-

ливый руководитель — таким знают его коллеги.
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Коллектив сотрудников сердечно поздравляет ува-

жаемого юбиляра! Желаем долгих лет яркой жизни, 

наполненных оптимизмом, вдохновением, любовью 

родных и близких, душевной бодрости, крепкого здо-

ровья, а также дальнейших успехов в любых начинани-

ях, ежедневных делах, смелых планах и надеждах!

Президиум АЭН Украины

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 Володи-

мир — механік обчислювальної техніки. Закінчив Віль-

шанську середню школу (1957 р.), служба в Радянській 

армії (1957–1959 рр.), студент Донецького інституту 

радянської торгівлі (1959–1964 рр.), науковий співро-

бітник Інституту економіки промисловості Академії 

наук України (1964–1967 рр.), аспірант, викладач До-

нецького інституту радянської торгівлі (1967–1974 рр.), 

заступник завідувача кафедри економічної кібернетики, 

заступник декана обліково-фінансового факультету До-

нецького національного університету (1974–1980 рр.), 

доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту 

Донецької філії Інституту підвищення кваліфікації Мі-

ністерства житлово-кому нального господарства (1980–

1990 рр.), ректор Донецького економіко-гуманітар ного 

інституту (1990–1993 рр.), завідувач кафедри невироб-

ничого менеджменту Донецького університету управ-

ління (1993–1996 рр.), завідувач кафедри бухгалтер-

ського обліку Макіївського економіко-гуманітарного 

інституту (1996–2000 рр.), завідувач кафедри обліку та 

аудиту Приазовського державного технічного універси-

тету з 2000 року 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 року (Донецький національний універси-

тет, професор з 1990 року (Інститут підвищення кваліфі-

кації МЖКХ м. Київ), заслужений діяч науки і техніки 

України з 2012 року. Голова ради орендарів та підпри-

ємців Донецької області з 1989 р., голова ради Асоціації 

платників податків Донецької області з 1999 р., голова 

спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських 

дисертацій Приазовського державного технічного уні-

верситету з 2004 р., директор аудиторської фірми «Ау-

дит-універсал» з 1996 р. Він відомий учений-педагог з 

соціально-економічних та промислово-господарських 

проблем, торгівлі, екологічних проблем, науково-тех-

нічного та інноваційного розвитку, з вирішення тео-

ретичних та практичних проблем у провідних галузях 

економіки на державному, регіональному та галузево-

му 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 студент-

ської молоді, підготовки фахівців високого рівня та на-

писання навчально-методичної літератури для вузів.

М. Г. Белопольський — автор більш ніж 300 науко-

вих друкованих праць, у тому числі десятків особистих та 

колективних монографій, підручників та навчально-ме-

тодичної 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 ви-

хованню студентської молоді та підготовці фахівців, 

науковців і спеціалістів різних галузей виробництва та 

комерційної справи. Під його керівництвом підготовле-

но 18 кандидатів наук, він голова спеціалізованої вченої 

ради по за хисту кандидатських дисертацій, завідувач 

кафедри обліку та аудиту Приазовського державного 

технічного університету, професор кафедри маркетин-

гу та комерційної справи Донецького національного 

університету економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Ба-

рановського та професор кафедри економіки підпри-

ємств Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури, член редколегії декількох наукових жур-

налів. М. Г. Белопольський нагороджений Почесними 

грамотами Кабінету Міністрів України, міністра освіти 

і науки України, голови вищої атестаційної комісії при 

Кабінеті Міністрів України, мера м. Маріуполя, ауди-

торської палати України та багатьма грамотами ректорів 

вузів та ди ректорів підприємств, де працював, а також 

медалями «Петра Могили», «За розбудову освіти», «М. 

І. Туган-Барановсь кого», «Острозька академія», «акаде-

міка М. Г. Чумаченка», «Георгія Жукова», «Ветеран пра-

ці» 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 — студент 

Лондонського університету USL.

Як завжди, М. Г. Белопольський і сьогодні має до-

статньо творчих сил та енергії для здійснення задумів і 

планів, що постають перед українською освітою та на-

укою на благо народу та держави України.

Президія АЕН України

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!
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