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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

З НАГОДИ 80 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  

БУЛЄЄВА ІВАНА ПЕТРОВИЧА 

Булєєв Іван Петрович, доктор економічних наук, 
професор, народився у м. Сніжне Донецької області. 

Після закінчення у 1962 році Донецького політехніч-
ного інституту розпочав свій професійний шлях на Ча-
сов-Ярському комбінаті вогнетривких виробів. Своє 

життя пов’язав з наукою, що давало змогу глибше ро-
зуміти питання промислового виробництва, мотивації 

та управління підприємствами. Більше 40 років Булєєв 
Іван Петрович працює в галузевих та академічному на-
уково-дослідних інститутах. У 1974-1980 рр. працював 

завідувачем лабораторії економіки і фінансів Всесоюз-
ного науково-дослідного інституту соляної промисло-
вості, у 1980-1994 рр. — завідувачем відділу економіч-

них досліджень Державного інституту по обробці ко-
льорових металів і сплавів, у 1994-2001 рр. — заступ-
ником генерального директора з економіки та фінан-

сів об'єднання «Артемсіль».  
Під його науковим керівництвом і за особистою 

участю було розроблено нормативну базу підприємств 
соляної промисловості та кольорової металургії Укра-
їни і Російської Федерації, методичні положення із  

роздержавлення та приватизації підприємств соляної 
галузі та обробки кольорових металів України і Росії. 
На протязі 7 років був головою ради республіканської 

асоціації «Укрсільпром». У 1994 р. Івана Петровича 
обрано дійсним членом (академіком) Академії інже- 

нерних наук України, у 2002 р. — дійсним членом Ака-

демії економічних наук України. 
З 2001 року по теперішній час працює в Інституті 

економіки промисловості НАН України — заступник 

директора, завідувач відділу. Під керівництвом і за 
безпосередньою участю І.П. Булєєва отримано ряд 

вагомих наукових результатів у дослідженні акту- 
альних проблем економічної теорії, економічного 
зростання, власності та приватизації, реалізації рин-

кових механізмів на макро- і мікрорівнях, господар-
ського механізму і трансформації підприємств, об’єд-
нань та їх інтеграції у світогосподарський простір. 

І.П. Булєєвим обґрунтовано і реалізовано в до- 
слідженнях інституціональний підхід до аналізу та  
формування внутрішніх і зовнішніх відносин підпри-

ємств, що сприяє впровадженню на підприємствах 
концепції анімалізму, холізму, їх перетворенню у  

креативні організації. 
Вченим розроблено методологію класифікації під-

приємств за інституціональними факторами, формами 

власності, розмірами, впливом на соціальну інфрастру-
ктуру територій. Обґрунтовано необхідність першочер-
гової розробки та впровадження дієвого механізму опо-

даткування, що значно полегшує тягар фіскальної по-
літики та стимулює розвиток виробництва. 

Іваном Петровичем Булєєвим досліджено сутність 

та окреслено і обґрунтовано структуру підприємства як 
найбільш стабільної інституції, виходячи із положень ін-

ституціональної та еволюційної економічних теорій. 
Обґрунтовано роль та місце в трансформаційній еко-
номіці малого, середнього та великого бізнесу, вияв-

лено природу їх взаємовідносин та розроблено заходи 
і обґрунтовано пріоритети щодо політики держави  
відносно кожного виду бізнесу, розроблено систему 

мотиваційних заходів та визначено роль інтелектуаль-
ного капіталу у підвищенні капіталізації підприємства. 

І.П. Булєєв брав безпосередню участь в розробці, 
удосконаленні та експертизі значної кількості проєктів, 
законів, програмних документів щодо вирішення прак-

тичних питань на основі використання теоретичних 
положень сучасної економічної науки. Розроблено 
конкретні пропозиції щодо формування громадян- 

ського суспільства та середнього класу. Одним з пер-
ших в державі він став розробляти та вдосконалювати 
теорію трансакційних витрат від макрорівня до рівня 

конкретних суб’єктів ринкових відносин (держава, ре-
гіон, підприємство, індивід), обґрунтував методологію 

оцінки ефективності корпоративного управління за 
критерієм трансакційних витрат, розробляє інституціо-
нальну економічну теорію виходячи з ролі та місця в 

ній діяльності підприємств, виробничих колективів, 
займається проблемами соціальної відповідальності  
бізнесу та держави. 

І.П. Булєєв опублікував більше ніж 400 наукових 
праць, з них 6 індивідуальних монографій; 104 розділи 
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у 57 колективних монографіях; 7 наукових національ-

них доповідей; більш ніж 160 матеріалів конференцій; 
126 публікацій у наукових журналах та збірниках;  

34 публікації в інших виданнях, у співавторстві підго-
товлено навчальний посібник (з грифом МОН Укра-
їни); 10 науково-методичних посібників, має зарубі-

жні публікації. 
Серед останніх робіт І.П. Булєєва варті уваги такі 

фундаментальні монографії: «Теоретичні та природні 

аспекти формування змішаної економіки», «Привати-
зація: діагностика протиріч і шляхи вирішення», «Ан-
тикризове управління підприємством», «Сучасні ва-

желі та методи управління підвищенням ефективності 
господарської діяльності», «Концепція державної про-

мислової політики», «Управління трансакційними ви-
тратами в перехідній економіці», «Промислові корпо-
рації: особливості розвитку й прийняття рішень»,  

«Теоретичні та прикладні аспекти функціонування ви-
робничого комплексу регіону», «Проблеми підви-
щення ефективності функціонування підприємств  

різних форм власності», «Стратегія підвищення ефек-
тивності функціонування виробництва», «Підприєм- 
ство в системі суспільних відносин: інституціональ-

ний аспект», «Соціальна відповідальність бізнесу: 
теорія та практика», «Некоторые аспекты выбора ве-

ктора интеграции Украины», «Финансовые методы 
обеспечения капитализации предприятий», «Капита-
лизация предприятий: сущность, формы, моделирова-

ние факторов обеспечения», «Капитализация пред-
приятий: теория и практика», «Капитализация и регу-
лирование хозяйственной деятельности предприятий 

базовых отраслей промышленности: институциональ-
ный аспект» та інші.  

Іван Петрович веде плідну роботу з науковою мо-

лоддю, бере активну участь у підготовці та атестації 
кадрів вищої кваліфікації. З 1996 року він є членом 

спеціалізованої вченої ради по захисту докторських  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

дисертацій в ІЕП НАН України, з 2001 року по 2006 

рік працював експертом ВАК України. Під його на- 
уковим керівництвом та консультуванням захищено  

17 кандидатських та 7 докторських дисертацій. Маючи 
великий досвід в підготовці аспірантів, професор  
І.П. Булєєв за час своєї наукової діяльності багато ра-

зів виступав опонентом по захисту дисертацій в на- 
укових центрах України — Києві, Харкові, Донецьку, 
Львові та ін. Був керівником дипломних робіт студен-

тів економічних спеціальностей низки вишів України. 
Працював членом та головою ДЕК в університетах  
м. Донецька, Запоріжжя, Слов’янска, Артемівська та 

ін. Завідував кафедрою фінансів у Донбаській гірничо-
металургійній академії (м. Алчевськ, Луганська об-

ласть), працював професором кафедри фінансів в 
Донбаській державній машинобудівній академії. До-
кладав чималих зусиль до розвитку вищої освіти у  

Павлограді. 
Заслуговує на увагу кваліфікована робота І.П. Бу-

лєєва як редактора збірників наукових праць ІЕП 

НАН України, заступника головного редактора жур-
налу «Економіка промисловості», члена редколегії  
журналів та наукових вісників «Прометей», «Еконо- 

мічний вісник Дніпропетровського національного гір-
ничого університету»,«Бізнес-Інформ», інших збірни-

ків та журналів наукових установ. 
Плідна творча діяльність і повсякденна участь у 

розв’язанні актуальних завдань економічної науки і 

практики забезпечили визнання І.П. Булєєва як одного 
із провідних в Україні вчених та його авторитет серед 
науковців, фахівців і працівників органів управління. 

Ідеї та погляди Івана Петровича Булєєва завжди су-
часні, результати глибоко обґрунтовані. Колеги відда-
ють належне умінню ювіляра досягати глибинного ро-

зуміння еволюції суспільних та економічних явищ, ви-
будовувати взаємозв’язки та надавати належні шляхи 

вирішення проблем.  
 

Нових творчих звершень ювіляру! 

 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 

  




