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До 75-річчя академіка Академії економічних наук України, доктора економічних наук,
професора, завідувача відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку

та економіко-екологічних досліджень НАН України
А. І. БУТЕНКА

Бутенко Анатолій Іванович народився 23 лютого
1938 року, у м. Миргород Полтавської області. Трудо-
ву діяльність почав робітником. Після закінчення Одесь-
кого політехнічного інституту працював на різних по-
садах на підприємствах м. Одеси, з 1970 по 1980 роки
– на партійній роботі. З 1980 по 1992 роки працював
заступником, першим заступником і головою Одесь-
кого облвиконкому. Був обраний народним депутатом
Верховної Ради України першого скликання.

З моменту утворення у 1992 р., очолює відділ
розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України.

Широкому колу наукової громадськості України
відомий значний внесок професора Бутенка А. І. у роз-
виток наукових фундаментальних досліджень та при-
кладних розробок, в тому числі в регіональному кон-
тексті, спрямованих на поглиблення теоретичного фун-
даменту забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку України та її регіонів.

Як академік Академії економічних наук України,
Бутенко А. І., один з перших звернувся до нової темати-
ки – розвитку підприємницького сектору в трансфор-
маційній економіці країни. Надалі він вніс вагомий вне-
сок у розвиток наукового підґрунтя підвищення ефек-
тивності підприємницького сектору економіки та його
впливу на соціально-економічний розвиток регіонів та
держави в цілому; створення наукових засад формуван-
ня підприємницького середовища та факторів, що його
утворюють, розробку методології, концепцій і методич-
них підхїодів до функціонування системи інституційного
забезпечення підприємницького сектору економіки; роз-
виток підприємництва за секторами реальної економіки
та механізми підвищення його конкурентоспроможності;
дослідження механізмів узгодження інтересів підприєм-
ницьких структур та органів влади тощо.

За цей час, під його безпосереднім керівництвом,
відділом розвитку підприємництва Інституту проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН Украї-
ни виконано більше 10 держбюджетних та понад 20 гос-
пдоговірних тем з промисловими підприємствами різних
форм власності, комерційними банками та органами влади
різних рівнів на загальну суму більш ніж 700 тис. грн.

За результатами проведених під керівництвом
А. І. Бутенко досліджень підготовлено понад 80 допо-
відних та аналітичних записок, які направлено до органів
влади різних рівнів, зокрема Кабінету Міністрів, Вер-
ховної Ради та Академії Наук України, обласних дер-
жавних адміністрацій. Майже на половину з них отри-
мано позитивні відгуки про те, що пропозиції викорис-
тані при підготовці законів, підзаконних актів, регіональ-
них Програм підтримки розвитку малого підпри-
ємництва та інших регуляторних документів.

Професор Бутенко А. І. приділяє значну увагу
підготовці та атестації наукових кадрів. Він є членом двох
спеціалізованих Вчених Рад із захисту докторських та
кандидатських дисертацій. За цей час у відділі, який
очолює Анатолій Іванович, підготовлено та захищено
понад 20 кандидатських та докторських дисертацій.
Зокрема, під його науковим керівництвом захищено
14 дисертацій: 2 докторських та 12 кандидатських.

Бутенко А. І. приймає участь у роботі державних
екзаменаційних комісій Одеського національного полі-
технічного інституту та Одеської національної академії
харчових технологій. Він також є членом редакційних
колегій наукового збірника „Економічні інновації” та
журналу „Економіка харчової промисловості”.

У науковому доробку А. І. Бутенко більше
120 наукових праць, з них понад 30 монографій, 5 ме-
тодичних рекомендацій, 5 навчальних посібників, 2 бро-
шур та 2 авторських свідоцтва.

За вагомий особистий внесок у сприянні  розвит-
ку підприємницького сектору національної економіки,
впровадження регіональних програм розвитку малого
підприємництва, високий рівень підготовки наукових
кадрів А. І. Бутенко нагороджений почесною відзна-
кою голови Одеської обласної державної адміністрації,
голови Одеської обласної ради, Одеського міського
голови, неодноразово отримував Почесні грамоти та
Подяки Президії Верховної Ради України, Південного
наукового центру НАН України.

Наукова громадськість, колеги, друзі, учні щиро
вітають Анатолія Івановича з ювілеєм, бажають йому
міцного здоров’я та творчої наснаги і невичерпної
енергії для нових наукових звершень.
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