10 травня 2014 року пішов із життя член-кореспондент
НАН України ЄМЕЛЬЯНОВ Олександр Сергійович

Олександр Сергійович Ємельянов
народився 30 жовтня 1932 року у м. Харків
в родині військовослужбовця. У 1955 році
закінчив гірничий факультет Харківського
інженерно-економічного інституту (нині –
Харківський національний економічний
університет).
Після закінчення інституту працював
на підприємствах вугільної промисловості
Уралу. На початку 60-х років після
повернення на Україну, працював в
Укрраднаргоспі
та
низці
провідних
наукових установ. У 1965 році очолив
Українську
філію
Науково-дослідного
інституту планування і нормативів при
Держплані СРСР.
Пізніше в 1971 році О.С.Ємельянов
очолив Науково-дослідний економічний
інститут (НДЕІ) Держплану УРСР. Під
керівництвом О.С.Ємельянова Інститут став
провідною науковою установою країни з
проблем прогнозування та планування
розвитку
народного
господарства
республіки та його секторів. Розробки НДЕІ
Держплану
УРСР
систематично
використовувались під час підготовки
довгострокових, п’ятирічних і річних планів
розвитку народного господарства України.
У
1987
році
О.С.Ємельянов
був
призначений на посаду директора Науководослідного інституту Держпостачу СРСР

(м. Москва). Згодом він увійшов до Колегії
цього
відомства
та
Держкомісії
з
економічної реформи при Раді Міністрів
СРСР.
Упродовж
1990-1994
років
Олександр Сергійович обіймав посади:
заступника голови Держплану УРСР,
заступника міністра економіки України,
першого
заступника
голови
Держекономради
Кабінету
Міністрів
України, державного радника України –
голови Колегії з питань економічної
політики Державної думи України.
При
безпосередній
участі
О.С.Ємельянова
були
розроблені
«Декларація про державний суверенітет
України»,
перші
ринкові
програми
«Програма
надзвичайних
заходів
зі
стабілізації економіки та виходу її із
кризового стану», «Основи національної
економічної політики України», «Концепція
роздержавлення і приватизації підприємств,
землі і житлового фонду»; ухвалені Закони
України «Про підприємництво», «Про
оренду державного та комунального
майна», «Про індексацію грошових доходів
населення».
О.С.Ємельянов автор понад 270
наукових праць, які присвячено проблемам
прогнозування та планування економіки,
комплексного планування економічного
розвитку регіонів, формування державної
економічної політики та сучасної системи
державного
регулювання
ринкової
економіки.
Плідна праця та наукові здобутки
О.С.Ємельянова відзначені державними
нагородами та відзнаками: орденами «Знак
пошани», Трудового Червоного Прапора,
«За заслуги ІІІ ступеню», Почесною
грамотою
Верховної
Ради
України,
медалями.
Пішов із життя видатний український
вчений, один з блискучих представників
вітчизняної економічної науки, талановитий
організатор і наставник, людина високого
професіоналізму і працелюбності.
Вічна йому пам'ять!

