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З НАГОДИ 75-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  

БУЛЄЄВА ІВАНА ПЕТРОВИЧА 
 
Булєєв Іван Петрович, доктор економічних 

наук, професор, народився 22 березня 1940 р. у  
м. Сніжне Донецької області. Після закінчення у 
1962 р.Донецького політехнічного інституту розпо-
чав свій професійний шлях на Часов-Ярському ком-
бінаті вогнетривких виробів. Своє життя пов’язав з 
наукою, що давало змогу глибше розуміти питання 
промислового виробництва, мотивації та управління 
підприємствами. Більше 40 років Булєєв Іван Петро-
вич  працює в галузевих та академічному науково-до-
слідних інститутах. У 1974-1980 рр. працював заві-
дувачем лабораторії економіки і фінансів Всесоюз-
ного науково-дослідного інституту соляної промис-
ловості, у 1980-1994 рр. – завідувачем відділу еко-
номічних досліджень Державного інституту по  
обробці кольорових металів і сплавів, у 1994- 
2001 рр. – заступником генерального директора з 
економіки та фінансів об'єднання «Артемсіль».  

Під його науковим керівництвом і за особис-
тою участю було розроблено нормативну базу під-
приємств соляної промисловості та кольорової ме-
талургії України і Російської Федерації, методичні 
положення із роздержавлення та приватизації під- 
приємств соляної галузі та обробки кольорових ме-
талів України і Росії. На протязі 7 років був головою 
ради республіканської асоціації «Укрсільпром». У 
1994 р. його обрано дійсним членом (академіком) 
Академії інженерних наук України, у 2002 р. – дійс-
ним членом Академії економічних наук України. 

З 2001 р. 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 
актуальних проблем економічної теорії, еконо- 
мічного зростання, власності та приватизації, ре- 
алізації ринкових механізмів на макро- і мікрорів-
нях, господарського механізму і трансформації 
підприємств, об’єднань та їх інтеграції у світогоспо-
дарський простір. 

І.П. Булєєвим обґрунтовано і реалізовано в до-
слідженнях інституціональний підхід до аналізу та 
формування внутрішніх і зовнішніх відносин під- 
приємств, що сприяє впровадженню на підприємст-
вах концепції анімалізму, холізму, їх перетворенню 
у креативні організації. 

Вченим розроблено методологію класифікації 
підприємств за інституціональними факторами,  
формами власності, розмірами, впливом на соці- 
альну інфраструктуру територій. Обґрунтовано не-
обхідність першочергової розробки та впровадження 
дієвого механізму оподаткування, що значно полег- 

шує тягар фіскальної політики та стимулює розвиток 
виробництва. 

І.П. Булєєвим досліджено сутність та окрес-
лено і обґрунтовано структуру підприємства як най-
більш стабільної інституції, виходячи із положень ін-
ституціональної та еволюційної економічних теорій. 
Обґрунтовано роль та місце в трансформаційній 
економіці малого, середнього та великого бізнесу, 
виявлено природу їх взаємовідносин та розроблено 
заходи і обґрунтовано пріоритети щодо політики 
держави відносно кожного виду бізнесу, розроблено 
систему мотиваційних заходів та визначено роль ін-
телектуального капіталу у підвищенні капіталізації 
підприємства. 

І.П. Булєєв брав безпосередню участь в роз- 
робці, удосконаленні та експертизі значної кількості 
проектів, законів, програмних документів щодо ви-
рішення практичних питань на основі використання 
теоретичних положень сучасної економічної науки. 
Розроблено конкретні пропозиції щодо формування 
громадянського суспільства та середнього класу. 
Одним з перших в державі він став розробляти та 
вдосконалювати теорію трансакційних витрат від 
макрорівня до рівня конкретних суб’єктів ринкових 
відносин (держава, регіон, підприємство, індивід), 
обґрунтував методологію оцінки ефективності кор-
поративного управління за критерієм трансакційних 
витрат, розробляє інституціональну економічну тео-
рію виходячи з ролі та місця в ній діяльності підпри-
ємств, виробничих колективів, займається пробле-
мами соціальної відповідальності бізнесу та дер-
жави. 

І.П. Булєєв опублікував особисто та у співав-
торстві близько 400 наукових праць, з яких 5 осо-
бистих (за обсягом більш як 10 д.а. кожна) та  
41 колективна монографія. Серед останніх робіт І.П. 
Булєєва варті уваги такі фундаментальні монографії: 
«Теоретичні та природні аспекти формування змі-
шаної економіки», «Приватизація: діагностика про-
тиріч і шляхи вирішення», «Антикризове управ-
ління підприємством», «Сучасні важелі та методи 
управління підвищенням ефективності господарсь-
кої діяльності», «Концепція державної промислової 
політики», «Управління трансакційними витратами 
в перехідній економіці», «Промислові корпорації: 
особливості розвитку й прийняття рішень», «Теоре-
тичні та прикладні аспекти функціонування вироб-
ничого комплексу регіону», «Проблеми підвищення 
ефективності функціонування підприємств різних 
форм власності», «Стратегія підвищення ефективно-
сті функціонування виробництва», «Підприємство в 
системі суспільних відносин: інституціональний 
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аспект», «Соціальна відповідальність бізнесу: те-
орія та практика», «Некоторые аспекты выбора 
вектора интеграции Украины», «Финансовые ме-
тоды обеспечения капитализации предприятий», 
«Капитализация предприятий: сущность, формы, 
моделирование факторов обеспечения», «Капитали-
зация предприятий: теория и практика», «Капитали-
зация и регулирование хозяйственной деятельности 
предприятий базовых отраслей промышленности: 
институциональный аспект» та інші.  

І.П. Булєєв веде плідну роботу з науковою мо-
лоддю, бере активну участь у підготовці та атестації 
кадрів вищої кваліфікації. З 1996 р. він є членом спе-
ціалізованої вченої ради по захисту докторських ди-
сертацій в ІЕП НАН України, з 2001 по 2006 р. пра-
цював експертом ВАК України. Під його науковим  
 
 
 
 
 
 

керівництвом та консультуванням захищено 17 кан-
дидатських та 7 докторських дисертацій.  

Заслуговує на увагу кваліфікована робота І.П. 
Булєєва як редактора збірників наукових праць 
ІЕП НАН України, заступника головного редактора 
журналу «Економіка промисловості», члена редко-
легії журналів та наукових вісників «Прометей», 
«Економічний вісник Дніпропетровського націона-
льного гірничого університету»,«Бізнес-Інформ», 
інших збірників 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 од-
ного із провідних в Україні вчених та його авторитет 
серед науковців, фахівців і працівників органів уп-
равління. 
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