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ародився 5 листопада 1955 р. у м. Харкові.
В 1977 р. закінчив Харківський політехнічний
інститут за спеціальністю «Динаміка та міцність
машин». У 1990 р. був призначений радником Кабінету
Міністрів України і Харківської обласної державної адміністрації, де займався проблемами інвестицій і реструктуризації промисловості.
В 1993 р. створив одну з перших в Україні консалтингових фірм — АТ «Українські інформаційні системи»,
якою було здійснено більше ніж 30 проектів міжнародного, національного та регіонального рівнів. З 1994 р. —
президент Українського Інституту економічного моделювання. Був керівником української групи експертів
Проекту німецької технічної допомоги з реструктуризації Ізюмського оптико-механічного заводу (1993, 1994).
Ініціатор створення германо-франко-української консалтингової групи «ФРЕЗЕР-СОФРЕС-УІС». З 2015 р. —
член Президії Української федерації вчених.
Роботу в НТУ «ХПІ» Едуард Альфредович поєднує
з діяльністю на посаді директора з досліджень та розробок Індустріальної групи «УПЕК». З його ініціативи підприємства «УПЕК» реалізовують стратегію освоєння наукомістких промислових продуктів та виведення потенціалу
Харкова й області на конкурентний рівень серед світових
виробників з високою інтелектуальною складовою. Під
керівництвом науковця на підприємствах «УПЕК» реалізується масштабний проект КСА-2008 з автоматизації конструкторсько-проектної діяльності інженерних підрозділів, що дало можливість значно скоротити строки
розробки та впровадження нових продуктів.
Е. А. Сімсон — Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки, відомий вчений у галузі оптимального проектування, захистив кандидатську (1981) та докторську (1994) дисертації, був головою Ради молодих вчених ХПІ та Харкова. Підготував чотирьох кандидатів наук.
Є автором ідеї та концепції виставки-презентації
інформаційних видань, які вперше вмістили в одному
виданні інвестиційні огляди всіх галузей України, 27 регіонів України, а також понад 1000 інвестиційних пропозицій. Є одним із авторів Закону України «Про управління об’єктами державної власності».
Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня.
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e was born on November 5, 1955 in Kharkiv. In
1977, he graduated from the Kharkiv Polytechnic Institute in specialty «Dynamics and durability
of machines». In 1990, he was appointed as an adviser to
the Cabinet of Ministers of Ukraine and Kharkiv regional state
administration, where he dealt with problems of investment
and industrial restructuring.
In 1993, Eduard Alfredovych created one of the first consulting firms in Ukraine — JSC «Ukrainian Information Systems», which implemented more than 30 projects of international, national and regional levels. Since 1994 — the President
of Ukrainian Institute of Economic modeling. He was the Head
of Ukrainian Experts Group of German Technical Assistance
Project to restructure Izyum Optical-Mechanical Plant (1993,
1994). The initiator of German-Franco-Ukrainian consulting
group «FRESER-SOFRES-UIS». Since 2015 — a member of
the Presidium of Ukrainian Federation of Scientists.
Eduard Alfredovych combines his work in NTU «KhPI»
with the activities as a Director of Research And Development
Industrial Group «UPEK». Under his initiative, «UPEK» enterprises implement strategy of development of knowledge-based
products and industrial potential output of Kharkiv and region to
competitive level among global manufacturers with high intellectual components. Under the guidance of the scientist a largescale project KSA-2008 is carried out at «UPEK» enterprises on
the automation of design and project activities of engineering
subdivisions, making it possible to reduce significantly the term
of development and introduction of new products.
E. A. Simson is Laureate of the State Prize of Ukraine in
Science and Technology. He is well known scientist in the
field of optimal design, he defended his candidate (1981)
and doctoral theses (1994), was a chairman of the Council of Young Scientists of KhPI and Kharkiv. He has prepared
four PhDs in Sciences.
Eduard Alfredovych is the author of the idea and concept of
exhibition-presentation of informative publications, which, for the
first time, have comprised the investment reviews of all branches
of Ukraine, 27 regions of Ukraine and more than 1,000 investment
proposals into one publication. He is one of the authors of the Law
of Ukraine on «Property Management of State Ownership».
He was awarded the Order of Prince Yaroslav the Wise of
V degree.
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