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1. Від укладачів 
 
Біобібліографічний покажчик «Бутко Микола Петрович» продовжує серію 

покажчиків «Історія ЧНТУ в особистостях». Він містить короткі відомості про 
життєвий шлях науковця, бібліографічні дані про монографії, підручники, 
навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях і семінарах, статті з періодичних видань доктора економічних наук, 
професора, завідувача кафедри менеджменту, інноваційної діяльності та 
державного управління, академіка Інженерної академії та Академії економічних 
наук і виданий з нагоди 55-річчя ЧНТУ. Хронологічні межі добору літератури – з 
1997 по 2015 роки. 

Біобібліографічний покажчик складається з таких розділів : 
1. Від укладачів. 
2. Життєвий шлях. 
3. Список наукових праць. 
4. Іменний покажчик співавторів. 
У біобібліографічному покажчику дотримано хронологічний порядок 

розміщення опублікованих праць. У межах одного року матеріал розташовано за 
алфавітом назв робіт.  

Допоміжний апарат покажчика складають «Іменний покажчик співавторів» і 
«Зміст». 

Добір матеріалу здійснено на основі картотеки наукової бібліотеки ЧНТУ 
«Праці викладачів ЧНТУ», архіву Чернігівського національного технологічного 
університету, електронної бази даних наукової бібліотеки ЧНТУ. Бібліографічний 
опис зроблено відповідно до діючих державних стандартів та згідно з 
рекомендаціями ЦНБ імені В.І. Вернадського щодо складання й оформлення 
бібліографічних покажчиків. 

Неповний бібліографічний опис деяких матеріалів (не вказані сторінки та ін.) 
пов’язаний з неможливістю перегляду видань «de visu». 

Покажчик адресований науковцям, викладачам ВНЗ, студентам з метою 
використання у науково-дослідній, науково-методичній та професійній діяльності, 
працівникам бібліотечних та інформаційних служб. 
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2. Життєвий шлях 
 
Микола Петрович Бутко народився 7 листопада 1947 року в с. Крути 

Ніжинського району на Чернігівщині. Після закінчення Чернівецького фінансового 
технікуму та Київського інституту народного господарства, де отримав кваліфікацію 
економіста, пройшов шлях від рядового працівника до спеціаліста високої 
кваліфікації, здібного, з високим почуттям відповідальності керівника обласної ланки. 
Набувши досвід роботи в районному й обласному економічних органах – планових 
комісіях виконкомів місцевих рад – вміло використав його під час роботи на посаді 
головного економіста, заступника, а згодом і генерального директора виробничого 
об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод». За його ініціативи вперше у 
державі на заводі була розроблена і впроваджена система сертифікації продукції, деякі 
програми із конверсії виробництва в умовах державності України. Він уміло управляв 
виробництвом в умовах зміни суспільного устрою та діяльності семи урядів. За його 
керівництва завод мав чисельність працюючих понад 12 тисяч чоловік. 

Для підвищення фаху закінчив Академію народного господарства у Москві, 
Вищу комерційну школу у м. Тулуза (Франція), отримавши кваліфікацію менеджера 
вищої категорії. З урахуванням досвіду і потенційних можливостей М.П. Бутка у липні 
1994 року був призначений першим заступником голови Чернігівської обласної 
адміністрації. Одночасно виконує обов’язки начальника управління економіки. 
Активно працює над методологією розвитку регіонів, керує розробкою державної 
програми розвитку Полісся, є автором Указу Президента України «Про території 
пріоритетного розвитку в Чернігівській області». У серпні 1999 року був призначений 
головою Чернігівської обласної державної адміністрації. За його керівництва область 
була ініціатором деяких пілотних проектів в Україні: реформування системи 
міжбюджетних відносин та надання житлових субсидій, реалізації програми 
«Шкільний автобус», «Діти Чернігівщини з комп’ютером у третє тисячоліття» та 
багатьох інших. У бурхливих політичних подіях 2002 року він не піддався політичній 
кон’юнктурі і підтримував чесну принципову позицію у виборчому процесі. У період 
його керівництва область посідала не нижче десятого місця в загальнодержавному 
рейтингу за показниками соціально-економічного розвитку. За ці вагомі здобутки та 
на честь 10-ї річниці Незалежності України М.П. Бутко єдиний серед усіх голів 
обласних державних адміністрацій України був нагороджений почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України. У 2006–2007 роках Микола Петрович обіймав посаду 
радника Президента України. У цей період опікувався відродженням історико-
культурної спадщини в м. Батурині. З грудня 2003 року М.П. Бутко — доктор 
економічних наук, з жовтня 2004 року — професор. З цього часу його життя тісно 
пов’язане з Чернігівським національним технологічним університетом, де він працює і 
понині завідувачем кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного 
управління й головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських 
дисертаційних робіт. Свої знання і багатий досвід він щедро передає молоді. Багато 
його вихованців захистили дисертації і здобули науковий ступінь кандидата і доктора 
наук. Він є автором понад 200 наукових статей, доповідей з регіональної економіки та 
державного управління, членом Науково-методичної комісії з менеджменту 
Міністерства освіти і науки України, академіком Інженерної академії та Академії 
економічних наук України, членом редколегій наукових видань України.  
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3. Список наукових та навчально-методичних праць 
 

1997 
1. Соціально-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Чернігівської 

області в умовах формування ринкових відносин. – Чернігів : Сівер. думка, 1997. – 
224 с.  

1999 
2. Менеджмент : метод. вказівки до викон. лаб. робіт і практ. занять для 

студ. економ. і техн. спец. – Чернігів : ЧДТУ, 1999. – 47 с. – (У співавт. : 
Іванова Н.В., Оліфіренко Л.Д.). 

3. Реформи і регіон. – Чернігів : Сівер. думка, 1999. – 248 с. 
2000 

4. Проблеми реформування і розвитку аграрного сектору економіки 
Чернігівщини. – К., 2000. – 28 с. 

2001 
5. Управління регіоном : навч. посіб. до практ. та самост. занять. – Чернігів : 

Сівер. думка, 2001. – 280 с. – (У співавт. : Бочок М.П., Котельников Д.І.). 
2002 

6. Методологія регіонального розвитку і регіональної політики в ринкових 
умовах господарювання // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2002. – № 16. – С. 5–17.  

7. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки на 
регіональному ринку // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 11–17. 

2003 
8. Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку економіки регіону // 

Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – 
Чернігів : ЧДТУ, 2003. – № 19. – С. 14–23. 

2004 
9. Инвестиционные аспекты повышения конкурентоспособности экономики 

// Экономика Украины. – 2004. – № 4. – С. 40–46. 
10. Організаційні аспекти функціонування сільського господарства 

Чернігівщини: перспективи його розвитку // Економіка АПК. – 2004. – № 5. – 
С. 28–35. – (У співавт. : Зеленський С.М., Зеленська О.О.). 

11. Теоретичні засади економічного зростання в умовах глобалізації та 
регіоналізації // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 36–44. 

2005 
12. Вступ до менеджменту : навч. посіб. для студ. вузів. – К. : Знання 

України, 2005. – 328 с. – (У співавт. : Котельников Д.І.). 
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13. Регіональні аспекти формування сучасного кадрового потенціалу в 
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування // Євроатлантикінформ. – 
2005. – № 5. – С. 42–43. 

14. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній 
економіці. – К. : Знання України, 2005. – 475 с. 

15. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону (на 
прикладі Чернігівської обл.) // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 30–37. 

2006 
16. Інформаційні технології в регіональному управлінні : навч. посіб. – К. : 

Знання України, 2006. – 280 с. – (У співавт. : Олійченко І.М., Дітковська М.Ю.). 
17. Регіональне управління: інноваційний підхід : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. – К. : Знання України, 2006. – 559 с. – (У співавт. : Зеленська О.О., 
Зеленський С.М., Котельников Д.І.). 

18. Управління виробництвом : навч. посіб. – К. : Знання України, 2006. – 
296 с. – (У співавт. : Котельников Д.І., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д.). 

2007 
19. Державна політика євроатлантичної інтеграції України : регіональні 

аспекти // Євроатлантикінформ. – 2007. – № 4. – С. 25–27. 
20. Державне регулювання регіонального розвитку як чинник підвищення 

конкурентоспроможності територіальних утворень в контексті євроінтеграції // 
Культура народів Причорномор’я. – 2007. – № 102. – С. 7–9. 

21. Державне регулювання регіонального розвитку як чинник підвищення 
конкурентоспроможності територіальних утворень в контексті євроінтеграції // 
Міжнародна науково-практична конференція (м. Сімферополь, 23–26 квіт. 2007 р.). 
– Сімферополь, 2007. – С. 33–34. 

22. Державне регулювання як інструмент підвищення конкуренто-
спроможності регіонів // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 36–45. – (У співавт. : 
Подоляк Л.). 

23. Державне регулювання як інструмент прискорення регіонального 
розвитку // Географія. Економіка. Екологія. Туризм : зб. наук. праць. Ніжин. держ. 
ун-ту. – Ніжин, 2007. – С. 116–119. 

24. Державне управління : метод. вказівки до практ. занять та самост. роб. за 
навч. модулями 2.04.01 «Основи теорії державного управління», 2.04.02 «Система 
органів державної влади та місцевого самоврядування» спец. 8.150101 «Державна 
служба» всіх форм навчання. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – 156 с. – (У співавт. : 
Оліфіренко Л.Д., Задорожна С.М.). 

25. Досвід медичного страхування в країнах з соціальною системою 
фінансування охорони здоров’я // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – № 29. – С. 24–32. 
– (У співавт. : Зенченко Н.С.).  
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26. Економічні та управлінські аспекти адміністративно-територіальної 
реформи // Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини : 
матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 4 жовт. 2007 р.) / за заг. ред. С.А. Леп’явка, 
Б.М. Бойка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 143–148. 

27. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку транспортної системи 
регіону в контексті структурних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід. – 
2007. – № 10. – С. 14–19. – (У співавт. : Іванова Н.В.). 

28. Інституційні складові використання людського потенціалу в 
трансформаційний період України // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 11–
23. – (У співавт. : Задорожна С.М.). 

29. Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів // 
Європейська наука ХХІ століття : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Дніпропетровськ, 15–30 лип. 2007) : в 2-х т. Т.1. – Дніпропетровськ : Наука і 
освіта, 2007. – С. 12–13. 

30. Регіональні аспекти інноваційного розвитку // Україна-НАТО. – 2007. – 
№ 1–2 (17–18). – С. 97–105. 

31. Пріоритети формування фінансового потенціалу регіонів // Європейська 
наука ХХІ століття : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 15–30 лип. 
2007) : в 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – С. 43. – (У співавт. : 
Зеленська О.О.). 

32. Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні // Актуальні 
проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Прикарпат. ун-ту ім. В.Стефаника. 
– Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. 3, Т. 1. – С. 34–
38. – (У співавт. : Зеленська О.О., Зеленський С.М.). 

33. Регіональна професійно-кваліфікаційна асиметрія в промисловому 
комплексі та шляхи удосконалення взаємодії системи профтехосвіти і роботодавців 
// Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 28–29 листоп. 2007). – К., 
2007. – С. 15–16. 

34. Регіональна складова інноваційного розвитку в умовах інтеграції України 
до європейських та євроатлантичних структур // Міжнародна науково-практична 
конференція (м. Софія, жовт. 2007р.). – Софія, 2007. – С. 66– 67. 

35. Регіональне управління. Ділові ігри : метод. вказів. до практ. занять та 
самост. роб. для студ. спец. 7.050201, «Менеджмент організацій» 8 .150101 
«Державна служба» всіх форм навчання. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – 66 с. – (У 
співавт. : Оліфіренко Л.Д., Задорожна С.М.). 

36. Регіональні ринки продовольчої продукції: сутність, визначення та 
тенденції розвитку // Агросвіт. – 2007. – № 10. – С. 33–35. – (У співавт. : 
Бачуріна І.В.). 

37. Ризики регіонального походження: вплив на рівень національної безпеки 
// Україна – НАТО. – 2007. – № 5 (11). – С. 64–71. 
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Мурашко М.І.). 
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40. Тенденції, особливості та ефективність розвитку харчової промисловості 
України як базової галузі агропромислового розвитку // Агросвіт. – 2007. – № 18. – 
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43. Демографічне відтворення населення Чернігівської області як фактор 
регіонального розвитку // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2008. – № 32.– С. 286–299. – (У співавт. : 
Задорожна С.М.). 

44. Державне регулювання розвитку регіону : метод. матеріали з диск. для 
самост. роб. студ. спец. 8.150101 «Державна служба», 8.050201 «Менеджмент 
організацій» всіх форм навчання. – Чернігів : ЧДТУ, 2008. – 73 с. – (У співавт. : 
Пепа Т.В., Оліфіренко Л.Д.). 

45. Диверсифікація і інновація як апріорні чинники адаптації харчової 
промисловості до вимог СОТ // Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 22–25. – 
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48. Інтелектуальний потенціал та національні аспекти його капіталізації в 
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58. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні // 
Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 74–86. – (У співавт. : Мурашко М.І.). 
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116 с. – (У співавт. : Пепа Т.В., Скрипка В.Н.). 

61. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції : 
монографія. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 230 с. – (У співавт. : 
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62. Інвестиційний менеджмент : теорія і практика : навч. посіб. – Ніжин : 
Аспект-Поліграф, 2009. – 450 с. – ( У співавт. Акименко О.Ю., Мурашко М.І.). 

63. Інвестиційний менеджмент : метод. вказівки до практ. занять та самост. 
роботи для студ. 8.050201 «Менеджмент організацій». – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – 
77 с. – (У співавт. : Повна С.В.). 
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вказівки для студ. всіх форм навчання. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – 48 с. – (У співавт. : 
Оліфіренко Л.Д., Шабардіна Ю.В.). 

65. Методика викладання у вищій школі : метод. вказівки до практ. і самост. 
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Оліфіренко Л.Д.). 
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вказівки до викон. курс. роб. з дисц. та орган. розділу диплом. проекту для студ. 
напряму підгот. «Зварювання». – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – 106 с. – (У співавт. : 
Оліфіренко Л.Д., Самійленко Г.М.). 

67. Плодоовочева галузь України: регіональні аспекти // Регіональна 
економіка. – 2009. – № 3. – С. 29–31. – (У співавт. : Бачуріна І.В.). 

68. Поліський АПК як база формування місцевих продовольчих ринків // 
Агросвіт. – 2009. – № 20. – С. 46–48. – (У співавт. : Зеленський С.М., 
Зеленська О.О.).  

69. Регіональне управління : метод. вказівки до викон. розрах.-граф. робіт для 
студ. спец. 8.050201, 7.050201 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання. – 
Чернігів : ЧДТУ, 2009. – 86 с. – (У співавт. : Оліфіренко Л.Д., Мініна О.В.). 

70. Регіональні особливості формування ринку землі в Україні // Економіка 
АПК. – 2009. – № 3. – С. 87–89. 

71. Управління проектами : метод. вказівки до практ. занять та самост. роб. 
для студ. 8.050201 «Менеджмент організацій». – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – 97 с. – (У 
співавт. : Повна С.В.). 

72. Управління трудовими ресурсами регіону : метод. вказівки до практ. і 
самост. занять до дисц . спец. 8.150101 «Державна служба» всіх форм навчання. – 
Чернігів : ЧДТУ, 2009. – 60 с. – (У співавт. : Задорожна С.М., Оліфіренко Л.Д.). 

2010 
73. Агропромислова інтеграція як шлях активізації аграрного виробництва // 

Агросвіт. – 2010. – № 3. – С. 10–13. – (У співавт. : Родін В.С.). 
74. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток прикордонних регіонів // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 3–7. – (У співавт. : 
Сосновська О.П.). 

75. Ефективність розвитку харчопродовольчих комплексів у складі 
регіональних господарських систем // Агросвіт. – 2010. – № 10. – С. 12–15. – (У 
співавт. : Ясько А.Г.). 

76. Інтегровані агроформування та їх вплив на технічне оновлення 
виробництва // Агросвіт. – 2010. – № 19. – С. 12–16. – (У співавт. : Родін В.С.). 



11 

77. Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного 
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Повна С.В.). 

78. Логістика : метод. вказівки до викон. контр. роб. для студ. економ. спец. 
всіх форм навч. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 30 с. – (У співавт. : Іванова Н.В.). 

79. Логістика : метод. вказівки до практ. і самост. роб. для студ. економ. спец. 
всіх форм навч. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 60 с. – (У співавт. : Іванова Н.В.). 

80. Менеджмент якості в умовах поглиблення інтеграції : підруч. – Ніжин : 
Аспект-Поліграф, 2010. – 283 с. – (У співавт. : Бутко І.М., Олійченко І.М.). 

81. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних 
господарських системах // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 39–47. – (У 
співавт. : Акименко О.Ю.). 

82. Методичні підходи до оцінки рівня розвитку транспортного потенціалу 
регіону // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. пр. : у 2 ч. Ч. 1. – К. : 
РВПС України НАН України, 2010. – С. 71–76. – (У співавт. : Іванова Н.В.). 

83. Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону // 
Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 38–43. – (У співавт. : Самійленко Г.М.). 

84. Моделювання процесів самоорганізації в системі органів державного 
управління // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 87–89. – (У співавт. : 
Олійченко І.М.). 

85. Організаційно-економічний механізм відтворення аграрного потенціалу 
регіонів України // ХІІ річні збори Всеукраїнського конгресу економістів-
аграрників : тези доп. (м. Київ, лют. 2010). – К., 2010. – С. 87. 

86. Організація діяльності державного службовця : метод. вказівки до практ. 
занять та самост. роб. для студ. спец. 8.150101 «Державна служба» всіх форм 
навчання. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 183 с. – (У співавт. : Мурашко М.І., 
Скрипка В.Н.). 

87. Планування у підприємствах обробної промисловості : метод. вказівки до 
практ. і самост. роб. для студ. напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент» всіх форм 
навання. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 69 с. – (У співавт. : Іванова Н.В.). 

88. Положення про інфраструктурне забезпечення розвитку 
харчопродовольчого комплексу регіону. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 25 с. – (У 
співавт. : Шадура-Никипорець Н.Т.). 

89. Прогнозування розвитку підприємств обробної промисловості : метод. 
вказівки до викон. контр. роб. для студ. напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент» 
заоч. форми навчання. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 52 с. – (У співавт. : Іванова Н.В.). 

90. Прогнозування розвитку підприємств обробної промисловості : метод. 
вказівки до практ. і самост. роб. для студ. напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент» 
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Продуктивні сили України. – 2010. – № 2–4. – С. 50–60. – (У співавт. : 
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