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23 лютого 2006 р. вітчизняна наука зазнала тяжкої втрати: на 78�му році життя перестало
битися серце видатного вченого�економіста Олексія Мусійовича Онищенка — дійсного чле�
на Національної академії наук України, заступника академіка�секретаря Відділення економіки
НАНУ, доктора економічних наук, професора.

Олексій Мусійович народився 30 вересня 1928 р. у селі Нова Українка Козельщинського
району Полтавської області. Після закінчення у 1952 р. економічного факультету Харківсь�
кого сільськогосподарського інституту він почав свій трудовий шлях науковця�дослідника в
Інституті економіки, де багато років очолював відділення аграрних проблем. Кандидатську
дисертацію з наукових проблем підвищення ефективності тваринництва у колгоспному сек�
торі, зокрема на підставі оцінки виробничих умов кожного підприємства, О.М. Онищенко
захистив у 1956 р. Поглиблюючи наукові дослідження економіки колективних господарств,
молодий учений видав книгу про внутрішньогосподарський розрахунок у колгоспах, яка
розійшлася багатотисячним тиражем і мала високу наукову та громадську оцінку.

У 60�х роках він створює і очолює відділ, де глибоко вивчали й обґрунтовували ідею типо�
вих аграрних підприємств, на базі яких рекомендувалося здійснювати оптимізаційні розра�
хунки щодо вибору структури й рівня спеціалізації виробництва з урахуванням виробничих
ресурсів і міжгосподарських зв’язків. Численні наукові праці О.М. Онищенка з проблем оп�
тимізації сільськогосподарського виробництва стають основою докторської дисертації, яку
він захистив у 1973 р. У 1974 р. учений стає професором. Масштаби наукових досягнень, ви�
сокий професіональний авторитет висувають О.М. Онищенка в еліту національної науки,
і в 1985 р. його обрано членом�кореспондентом НАНУ. Визнанням великого особистого
вкладу Олексія Мусійовича у розв’язання важливих теоретичних і прикладних проблем
агроекономічної науки стало обрання його у 1990 р. дійсним членом Національної академії
наук України.

Перу О.М.Онищенка належать понад 400 наукових праць, когорта його учнів включає
9 докторів і 39 кандидатів економічних наук. Як людині потужного аналітичного інтелекту
видатному вченому було властиве глибоке розуміння суті сучасних соціально�економічних
процесів в аграрному секторі, питань трансформування відносин власності на землю і засоби
виробництва, створення нових організаційно�правових форм сільськогосподарських під�
приємств ринкового типу.

Багаторічну, плідну наукову та педагогічну діяльність О.М. Онищенка було відзначено
орденом «Знак Пошани», премією Української академії аграрних наук,  медалями.

Світла пам’ять про Олексія Мусійовича Онищенка – видатного вченого, педагога, людину
широкої душі – назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав і працював з ним.
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