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1912. január 19-én született Pétervárott, orvososaládban. 1926-ban beiratkozott
a Leningrádi Egyetem matematikai fakultására. Tanulmányait 19:-J0-ban fejezte be.
19:!5-ben megszerzi a fizikai-rn.atematikai tudományok doktora fokozatot. 1958-ban
lesz a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának levelező tagja. 30 éven keresztül oktat
és véguz kutatómunkát szülővárosában. Személyével a második pétervári (leningrádi)
tudós lépett. be tt közgazdasági Nobel-díjasok jelenleg csak néhány főnyi táborába.
1961-től. Lfr: éven keresztül Novoszibirszkben a matematikai módszerek gazdasági alkal
rhazását vizsgálj«. 1964-ben lesz, a SZUTA rendes tagja. 1971-től Moszkvában a Nép
gazdaságtervezési és irányítási Intézetben dolgozik.
. Kan tcrovics akadémikus a matematikában elért eredményeivel szerzett világhírnevet.
Először a projektív halmazok elméletével foglalkozott.. Számottevő eredményeket ért el
a fu.nkcionálanalízis területén is, ő vezette be és vizsgálta a lineárisan részben rendezett
terek elméletét és az azon értelmezett műveleteket [l, 2].
.Iclcn tős eredmények fűződnek nevéhez a közelítő módszerek terén (:3]. Az elektronikus
SzámíLógépek programozása területén is eredeti elgondolásai voltak. Úttörő szerepet
Játszott a gépi technika alkalmazásában a matematikai számításokban és a bonyolult
rendszerek vizsgé.latébun.
l 9:38- 89-ben, az optimális termelésszervezéssel kapcsolatban megoldási eljárást dol
gozott ki a fol tételes szélsöértékfeladatok azon osztályára, melyben a feltételek lineáris
egyen löt.lenség alakúak [4]. Eljárása az ún. megoldó együtthatók módszerén alapul.
E7,en ogyütthatók u Lagrange szorzók általánosításai. A negyvenes években bővítette
lnódszero alkalmazási lehetőségeit [5, 6, 7]. Maga a feladattípus később, G. Dantzig
eredményei alapján, lineáris programozás elnevezéssel vált közismertté. A lineáris
progmrnozás módszerét, az elmúlt évtizedekben sokszor és eredményesen alkalmazták
például a műszak] és haditechnikában, valamint a gazdasági életben.
1959-Len jelent meg Kantorovics híres könyve [8], melyben részletesen kifejti a nép
gazrlaság opt.imű lis tervével összefüggő nézeteit. A könyv több megközelítésben vizsgálja
u,z oróforrások szétoez tásána.lc különféle módjait. A mű alapvető kategóriája az ún.
objektíve meqhoiározott értékeléselc rendszere (ez nem más mint a lineáris programozási
feladat duális megoldása, vagy az ún. árnyékárak vektora vagy ismét Kantorovies
elnevezésével a megoldó együtthatók). A szerző bírálja a tervezés hiányossá.gait (a le
kötött holt munka és a közvetett ráfordítások figyelmen kívül hagyását stb.).
_Művének alapgondolata az, hogy ha a gazdálkodás célja a maximális k ibocsatas vala
rrnJyon adot.t szerkezetben, akkor ez egyben meghatározza a rendelkezésre álló erő
források ktvé.na.tos elosztását is. Az erőforrások racionális felhasználásának biztosításában
az objektíve meghatározott értékelések nagy segítséget nyújtanak.
Kantorovies bomuta.t.ja az objekt.ívo meghatározott értékelések és az optimális terv
l~npcRn\aL,t. ,lfo;d kih6ví1 i ri viz,gálaLoL a beruházások hatékonyságának kérdésével.
l<clvázolja egy dinami!n1s modell összeállításának általános sémáját és bevezeti a dinami
kus értékelési rendszer fogalmát is. Az objektíve meghatározott értékelések rendszerét
nernesak a terv kialakításánál, hanem végrehajtá.sánál is fel kívánja használni. Ugyanis
a gaz~álkodó egységek jövedelmezősége objektíve megha~áro7:ott értékel~sek rendszeré
vel _merve akkor a legmagasabb, ha gazdálkodásuk az opt~máhs_ terv szerint alakul. Igy
~gy1dejűleg nyílik lehetőség a gazdaságirányítás decentrahzác!óJára és az össztársadalmi
erd~kek figyelembevételére. E nézetek élénk vitát váltottak k1 a Szovjetunióban. Kan to
rov1es akadémikus - részben a vita hatására - más szempontok alapján is kifejtette
az optimumszámítással összefüggő gondolatait, [9, 10].
Munkássága jelentős mértékben szolgálta a szovjet ~özgazdaságtudomány javát, a
matematikai módszerek és a számít,ásteehnika gazdasági alkalmazásának elterjesztését.
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Nagy szerepet játszott a tud ósképzésben, a tudományszervezésben és a tudományos
ismeretterjesztés hen.
Munkásságát a Nobel-díj elnyerése előtt is elismerték. Különböző szovjet érdemrendek
birtokosa. Ezen túl 1949-ben Allami díjat, 1965-ben (V. Sz. Nyemcsinovval és V. V.
Novozsilovval közösen) Lenin-díjat kapott. A Magyar Tudományos Akadémiának és
a. bostoni Amerikai Művészetek és Tudományok Akadémiájának tiszteleti tagja.
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