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ДО 80-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ  
ВЧЕНОГО-ЕКОНОМІСТА 

АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

ІВАНА ПЕТРОВИЧА БУЛЄЄВА 

Наближається 22 березня 2020 року, ознамено-
ване важливою подією – днем народження Булєєва 
Івана Петровича, відомого вченого-економіста, 80-
річний ювілей якого не тільки привід відзначити за-
слуги цієї видатної людини, а й можливість проде-
монструвати приклад виняткової працьовитості,  
цілеспрямованості, порядності і натхненного слу-
жіння науці.  

Отримавши достатньо вагомий досвід праці на 
виробничих підприємствах, Булєєв Іван Петрович 
проявляє зацікавленість до наукової діяльності, яка 
з 1973 р. по теперішній час пов’язана з Інститутом 
економіки промисловості НАН України, коли він 
став пошукувачем наукового ступеня кандидата 
економічних наук. У 1979 р. у НДІ праці (м. Москва) 
захистив кандидатську дисертацію, у 1993 р. – в ІЕП  
НАН України докторську. У 2003 р. – присвоєно 
вчене звання професора. 

З 2001 р. до теперішнього часу І.П. Булєєв – 
штатний працівник відділу проблем економіки під-
приємств ІЕП НАН України, головний науковий 
співробітник, з 2005 по 2012 р. – завідувач відділу, з 

2007 по 2014 р. – заступник директора з наукової ро-
боти. За весь час існування відділу проблем еконо-
міки підприємств ІЕП НАН України тематика на- 
укових досліджень охоплює широкий спектр акту-
альних макро- та мікроекономічних проблем. Теоре-
тичні та прикладні результати досліджень активно 
використовуються в роботі Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, галузевих та регіональ-
них органів управління, кредитно-фінансових орга-
нізацій, підприємств різних сфер діяльності та форм 
власності. 

За майже 50 років наукової діяльності І.П. Бу-
лєєв присвятив дослідженню таких питань, як: на- 
укові основи інституціонального забезпечення від- 
творення капіталу сучасних підприємств; обґрунту-
вання, розробка фінансово-економічного механізму 
створення і функціонування інтегрованих корпора-
тивних структур за участю держави; механізми ін- 
теграції та капіталізації підприємств у суспільному 
виробництві; забезпечення процесу реструктуриза-
ції підприємств державного сектору економіки з ме-
тою підвищення їх капіталізації; наукові основи  
формування економічних та інституціональних ме-
ханізмів забезпечення капіталізації підприємств; фі-
нансово-економічні методи та механізми забезпе-
чення інвестиційної активності підприємств; меха-
нізми стимулювання інвестиційної діяльності під- 
приємств та інтегрованих структур до виробництва 
продукції з високою доданою вартістю; управління 
інтелектуальним капіталом; структура суспільства 
та підприємств; мотивація працівників підприємств 
різних форм власності; саморозвиток та самоосвіта 
як важливий напрямок мотивації людини, груп, ко-
лективів в умовах кризи та згортання ринків тощо.  

Глибоке знання цих проблем, розуміння їх вза-
ємозв’язку і сили впливу на кінцеві результати прак-
тичної діяльності підприємств дозволило Івану Пет-
ровичу Булєєву опублікувати більш ніж 400 науко-
вих праць, із них 6 індивідуальних монографій;  
104 розділи у 57 колективних монографіях; 7 науко-
вих національних доповідей; більш ніж 160 матеріа-
лів конференцій; 126 публікацій у наукових журна-
лах та збірниках; 34 публікації в інших виданнях, у 
співавторстві підготовлено навчальний посібник (з 
грифом МОН України); 10 науково-методичних по-
сібників, має зарубіжні публікації. 

Видатне науково-громадське досягнення про-
фесора І.П. Булєєва – ефективна організація науко-
вого процесу, стимулювання наукових досліджень  
і підготовка наукових кадрів. Іван Петрович є яскра- 



НАШІ ЮВІЛЯРИ 

223 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

вим прикладом не просто наукового керівника, а й 
старшого товариша і друга. При його науковому 
консультуванню та керівництві захищено 7 доктор-
ських та 17 кандидатських дисертацій. Маючи вели-
кий досвід в підготовці аспірантів, професор І.П. Бу-
лєєв за час своєї наукової діяльності багато разів ви-
ступав опонентом по захисту дисертацій в наукових 
центрах України – Києві, Харкові, Донецьку, Львові 
та ін. Був керівником дипломних робіт студентів 
економічних спеціальностей низки вишів України. 
Працював членом та головою ДЕК в університетах 
м. Донецька, Запоріжжя, Слов’янска, Бухмуту та ін. 
Завідував кафедрою фінансів у Донбаській гірничо-
металургійній академії (м. Алчевськ, Луганська об-
ласть), працював професором кафедри фінансів в 
Донбаській державній машинобудівній академії. 
Докладав чималих зусиль до розвитку вищої освіти 
у Павлограді. 

Завдяки заслуженому широкому професійному 
визнанню І.П. Булєєв як авторитетний вчений обра-
ний членом науково-редакційних колегій таких  
журналів як: «Економіка промисловості» (м. До-
нецьк, Київ), «Прометей», «Вісник Дніпропетров- 

ського гірничого університету», «Економічний віс-
ник Донбасу», «Проблеми економіки» (м. Харків), 
ряду наукових збірників Інститутів НАН та МОН 
України.  

Роботу в Спеціалізованій вченій раді із захисту 
докторських дисертацій в ІЕП НАН України почи-
наючи з 1996 р. по теперішній час поєднував у 2002-
2006 рр. із експертизою наукових дисертацій у ВАК 
України, а у 2007-2014 рр. був членом Спецради із 
захисту докторських дисертацій у Науково-дослід-
ному Центрі індустріальних проблем розвитку НАН 
України. Він є з 1996 р. дійсним членом Академії 
економічних наук України. 

Професор І.П. Булєєв всім своїм життям, пра-
цею і досвідом зберігає академічні традиції еконо- 
мічної науки, дає приклад порядних людських від-
носин. Ідеї та погляди Івана Петровича Булєєва зав-
жди сучасні, результати глибоко обґрунтовані. Ко-
леги віддають належне умінню ювіляра досягати 
глибинного розуміння еволюції суспільних та еко-
номічних явищ, вибудовувати взаємозв’язки та на-
давати належні шляхи вирішення проблем.  

Нових творчих звершень ювіляру! 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 




