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ПАМ’ЯТІ  ВЧЕНИХ

Хомра Олександр  Улянович

18 лютого 2006 року, в апогеї його творчих можливостей, раптово обірвалося життя
талановитого вченого�демографа�статистика, доктора географічних наук, завідувача відділу
соціально�економічної та демографічної безпеки Національного інституту проблем міжна�
родної безпеки при РНБО України Хомри Олександра Уляновича.

Олександр Улянович народився 27 жовтня 1946 року в селі Огіївці Староконстянти�
нівського району Хмельницької області. В 1970 році закінчив географічний факультет
Чернівецького державного університету.

В 1975 році захистив кандидатську (кандидат економічних наук), а у 1991 – доктор�
ську дисертацію і здобув учений ступінь – доктор географічних наук. Весь свій трудовий
шлях присвятив науково�дослідній роботі в таких важливих галузях, як теорія і методи
дослідження міграції населення, територіальна організація відтворення населення, по�
тенціальна демографія, соціально�економічна і демографічна безпека тощо. Автор майже
300 наукових праць, в т.ч. двох індивідуальних (Миграция населения: вопросы теории,
методики исследования. – К.: Наукова думка, 1979; Воспроизводство населения (терри�
ториально�организационный аспект). – К.: Наукова думка, 1990) і 14 колективних моно�
графій, багатьох статей, що опубліковані в енциклопедичних виданнях, наукових видан�
нях України, Росії, Казахстану, Польщі, Болгарії, Німеччини.

Вагомими були його наукові доповіді на багатьох міжнародних і республіканських
наукових і науково�практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, семінарах.

Особливо виявилися його неординарні наукові й науково�організаційні здібності в
роботі на посадах:

• завідувача відділу трудових міграцій і соціально�економічного прогнозуван�
ня трудових ресурсів Науково�дослідного центру з проблем зайнятості насе�
лення і ринку праці НАН України і Мінпраці України (1993–1997 рр.);

• завідувача відділу трудових ресурсів і демографії Науково�дослідного інсти�
туту праці і зайнятості населення Мінпраці і соціальної політики НАН Ук�
раїни (1997–1999 рр.);

• завідувача відділу регіональних зв’язків Національного інституту українсь�
ко�російських відносин ,а в наступному – завідувача відділу соціально�еко�
номічної і демографічної безпеки Національного інституту проблем міжна�
родної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (1999–
2006 рр.).

Виконував спільні з іноземними інституціями наукові теми. Зокрема, брав участь в
дослідженнях в області урбанізації, спільно виконуваних Інститутом економіки НАН
України і Інститутом географії і територіальної організації Польської Академії наук; в
розробці Інститутом економіки НАН України і Інститутом демографії Болгарської Ака�
демії наук теми “Еволюція міграції населення на етапі становлення ринкових відносин”.

О.У. Хомра був невтомним дослідником наукової сфери, найбільш наближеної до
людей, повсякчас скромним та чуйним у ставленні до них. Світла пам’ять про Олександра
Уляновича назавжди збережеться в наших серцях.

С.І. Пирожков – академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних дослід$
жень НАН України.

Е.М. Лібанова – член$кореспондент НАН України, заступник директора Інституту демографії
та соціальних досліджень НАН України.

В.В. Онікієнко – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
О.В. Позняк – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу

Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.


