
214
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

Президія Академії економічних наук України
щиро вітає Вас із славним ювілеєм — 70-літтям з дня
народження! Іван Петрович Булєєв має ґрунтовний
досвід роботи на виробництві — у кольоровій та со-
ляній галузях промисловості. Визнаний фахівець з
економіки й фінансування великих підприємств.

Наукова діяльність доктора економічних наук, про-
фесора Булєєва І.П. з 1974 року до сьогодні пов’язана з
Інститутом економіки промисловості НАН України, коли
він став пошукувачем наукового ступеня кандидата еко-
номічних наук. У 1979 р. у НДІ праці (м. Москва) захис-
тив кандидатську дисертацію, у 1993 р. в Інституті еконо-
міки промисловості НАН України захистив докторську
дисертацію. З 2001 р. Булєєв І.П. — штатний працівник
відділу, з 2002 р. — завідувач відділу, головний науковий
співробітник, з 2003 р. — заступник директора.

Наукові інтереси: інституціональна економіка, еко-
номічні теорії, середній клас в суспільстві і його фор-
мування на підприємстві, мотивація й соціальна відпо-
відальність малого, середнього і крупного бізнесу,
співвідношення бізнесу і влади, інвестиційний та інно-
ваційний розвиток підприємств, трансакційні витрати;
підготовка кадрів вищої кваліфікації. Булєєв І.П. вра-
жає своїм підходом до роботи, енергією, націленістю
на дослідження нових напрямів, надзвичайною гли-
биною вивчення й розуміння предмета.

На сьогоднішній день Булєєв І.П. має понад 290
наукових публікацій, з яких 5 — це індивідуальні мо-
нографії, понад 30 — монографії у співавторстві. Із
1996 р. Булєєв І.П. — член спеціалізованої вченої ради
із захисту докторських дисертацій в Інституті економ-
іки промисловості НАН України та Науково-дослідно-
му центрі індустріальних проблем розвитку НАН Ук-
раїни (м. Харків). Понад 5 років Булєєв І.П. активно й
продуктивно працював експертом ВАК.

Багато часу і сил віддає Іван Петрович підготовці
аспірантів і докторантів. Під його керівництвом було
захищено 5 докторських і 9 кандидатських дисертацій.
Не буде помилковим стверджувати, що всі дисертації
за фахом «Економіка і управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)», що захищаються в
спецраді Інституту, проходять професійну експертизу
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ДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ
ІВАНУ ПЕТРОВИЧУ БУЛЄЄВУ — 70 РОКІВ!

Булєєва І.П. Оцінки пошукувачів, їх подяка за допо-
могу в критичному осмисленні їх робіт, свідчать про
культуру, знання, глибоке розуміння Іваном Петрови-
чем процесів, що відбуваються, причин, що їх пород-
жують, розвитку способів вирішення протиріч.

Професор Булєєв І.П. є редактором щорічної
спеціалізованої наукової збірки, що видається в ІЕП
НАН України, заступником головного редактора нау-
кового журналу НАН України «Економіка промисло-
вості», членом редколегій журналів і вісників: «Про-
метей» (м. Донецьк), Бізнес-інформ (м. Харків),
Вісник Національного гірничого університету
(м. Дніпропетровськ), Вісник Донецького університету
економіки і права (м. Донецьк), Економічний вісник
Донбасу (м. Луганськ).

За ці роки Ви пройшли славний трудовий шлях,
працюючи гірничим майстром Часов-Ярського комбі-
нату вогнетривких виробів, очолювали міську комсо-
мольську організацію і вже більше двадцяти років зай-
маєтеся науковою діяльністю, працюючи в різних нау-
ково-дослідних інститутах, обрані академіком Академії
економічних наук України. Це роки активного, плідно-
го й вірного служіння економічній науці і підготовці
кадрів, де Ви, як завжди, продовжуєте важкий органі-
заторський пошук і реалізацію всього нового в науці.

Скрізь, де б Ви не працювали, Вас відрізняє ви-
няткова працьовитість, розуміння поставлених про-
блем, наполегливість в їх вирішенні, чуйність і особ-
лива увага до людей.

І зараз Ви зустрічаєте свій ювілей в прекрасній
науковій і фізичній формі. Завжди доброзичливий
співбесідник, вдумливий і терплячий колега і керів-
ник, добрий і чуйний товариш.

У день Вашого Ювілею ми раді бачити Вас, як
завжди, енергійним і бадьорим, мудрим і прозорли-
вим, повним творчих планів, націлених на майбутнє.

Редколегія журналу «Економічний вісник Донба-
су» щиро бажає Вам, шановний Іване Петровичу, міцно-
го здоров’я, сімейного щастя, благополуччя, великих
творчих успіхів, оптимізму, нових ідей і звершень.
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