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ДО 75-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, 
ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА БУТЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

утенко Анатолій Іванович народився 23 
лютого 1938 року, у м. Миргород Пол-
тавської області. Закінчив Одеський 
політехнічний інститут, працював на 

різних посадах на підприємствах м. Одеси, з 1970 
по 1980 роки – на партійній роботі. Вже в цей 
період часу Анатолій Іванович став відомий широ-
кому загалу вчених економістів Півдня України 
своїми публікаціями в загальновідомих на той час 
журналах «Вопросы экономики», «Социалисти-
ческий труд», «Материально-техническое снабже-
ние», «Экономика Советской Украины» тощо. З 
1980 по 1992 роки працював заступником, першим 
заступником і головою Одеського облвиконкому. 
Обраний народним депутатом Верховної Ради 
України першого скликання.  

В системі Національної Академії наук України 
Бутенко А.І. працює з 1992 р. по теперішній час. З 
моменту утворення відділу розвитку підприєм-
ництва в Інституті проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень Анатолій Іванович 
незмінний його керівник і ідейний натхненник. 

Широкому колу наукової громадськості Украї-
ни відомий значний внесок професора Бутен-
ко А.І. у розвиток наукових фундаментальних 
досліджень та прикладних розробок, в тому числі 
в регіональному контексті, спрямованих на 
поглиблення теоретичного фундаменту забезпе-
чення сталого соціально-економічного розвитку 
України та її регіонів. 

Як академік Академії економічних наук 
України, Бутенко А.І., один з перших звернувся до 
нової тематики – розвитку підприємницького сек-
тору в трансформаційній економіці країни. Свою 
діяльність він присвятив розвитку наукового під-
ґрунтя підвищення ефективності підприємницько-
го сектору економіки та його впливу на соціально-
економічний розвиток регіонів та держави в 
цілому; створення наукових засад формування 
підприємницького середовища та факторів, що 
його утворюють, розробку методології, концепцій 
і методичних підходів до функціонування системи 
інституційного забезпечення підприємницького 
сектору економіки; розвиток підприємництва за 
секторами реальної економіки та механізми підви-
щення його конкурентоспроможності; досліджен-
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ня механізмів узгодження інтересів підприємниць-
ких структур та органів влади тощо. 

За цей час, під його безпосереднім керівниц-
твом, відділом розвитку підприємництва Інститу-
ту проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України виконано більше 10 
держбюджетних та понад 20 договірних 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 
Бутенко А.І. досліджень підготовлено понад 80 
доповідних та аналітичних записок, які направ-
лено до органів влади різних рівнів, у тому числі 
Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Академії 
Наук України, обласних державних адміністрацій, 
на які отримано позитивні відгуки про те, що 
пропозиції використані при підготовці законів, 
підзаконних актів, регіональних Програм підтрим-
ки розвитку малого підприємництва 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. В тому 
числі, під його науковим керівництвом захищено 
14 дисертацій: 2 докторських та 12 кандидатських.  

Бутенко А.І. активно приймає участь у роботі 
державних екзаменаційних комісій Одеського 
національного політехнічного інституту та Одесь-
кої національної академії харчових технологій. 
Він є членом редакційних колегій наукового 
збірнику «Економічні інновації» та журналу «Еко-
номіка харчової промисловості». 

У науковому доробку Анатолія Івановича  
більше 120 наукових праць, з них понад 30 моно-
графій, 5 методичних рекомендацій, 5 навчальних 
посібників, 2 брошур та 2 авторських свідоцтва. 

За вагомий особистий внесок у сприянні  
розвитку підприємницького сектору національної 
економіки, впровадження регіональних програм 
розвитку малого підприємництва, високий рівень 
підготовки наукових кадрів Бутенко А.І. нагород-
жений почесними відзнаками голови Одеської 
обласної державної адміністрації, голови Одеської 
обласної ради, Одеського міського голови, 
неодноразово отримував Почесні грамоти та 
Подяки Президії Верховної Ради України, Півден-
ного наукового центру НАН України. 

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

 
Відділ розвитку підприємництва 

 

 


