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Присвячується пам’яті  
професора, академіка  
Юрія Петровича Кунченка 

 

  
     Із дружиною В. І. Кунченко-Харченко 

Ю. П. Кунченко у робочому кабінеті  у Ганноверському інституті зв’язку, Німеччина 
 

Юрій Петрович Кунченко – доктор фі-
зико-математичних наук, професор, заслуже-
ний працівник науки і техніки України, ака-
демік Інженерної академії, Академії зв’язку 
України та Нью-Йоркської академії наук, по-
чесний професор Черкаського державного 
технологічного університету. 

Ю. П. Кунченко закінчив у 1962 р. ра-
діофізичний факультет Томського державного 
університету. У 1973 р. захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата фі-
зико-математичних наук у Раді при Томсько-
му університеті і дисертацію на здобуття нау-
кового ступеня доктора фізико-математичних 
наук в 1988 р. у Раді при Харківському дер-
жавному університеті. Всі дисертації захище-
ні за фахом «Радіофізика, включаючи кванто-
ву радіофізику». Після закінчення університе-
ту він тривалий час працював у Сибірському 

фізико-технічному інституті при Томському 
університеті, був першим начальником обчис-
лювального центру Томського державного 
університету і першим завідувачем науково-
дослідної лабораторії обчислювальних систем. 

З 1979 р. працював у Кіровоградському 
інституті сільськогосподарського машинобу-
дування на посадах доцента, професора і заві-
дувача кафедри вищої математики. 

22 січня 1990 р. Ю. П. Кунченка запро-
сили до Черкаського філіалу Київського полі-
технічного інституту. Із його приїздом були 
створені необхідні й достатні умови для від-
криття в ЧФ КПІ кафедри радіотехніки як ви-
пускової. Саме професор Кунченко Ю. П. був 
засновником кафедри радіотехніки, а до її 
першого викладацького складу увійшли доце-
нти Г. Г. Березуцький, Ю. Г. Катков, 
Ю. Г. Лега, С. М. Первунінський, О. О. Сучков. 
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Ю. П. Кунченко є фундатором нового 
наукового напряму в галузі нелінійної статис-
тичної обробки негауссівських сигналів. Ним 
були запропоновані нові методи оцінювання 
параметрів випадкових процесів, що базува-
лися на використанні стохастичних поліномів. 
Юрій Петрович – автор понад 150 наукових 
праць, у тому числі шести монографій, серед 
яких – «Нелінійна оцінка параметрів негаус-
сівських радіофізичних сигналів». 

Свідченням високої оцінки його досяг-
нень є почесні нагороди: у 1996 р. Міжнарод-
ним біографічним центром у Кембриджі він 
був вибраний Міжнародною людиною року 
1995–96 рр., а у 1997 р. – Американським 
біографічним інститутом – Міжнародною 
людиною року; у 1998 р. – занесений у книгу 
«2000 видатних людей ХХ століття» із вру-
ченням медалі. 

У 2000 р. він був обраний почесним 
громадянином м. Черкаси і нагороджений па-
м'ятним знаком «За заслуги перед містом 
Черкаси» III ступеня. 

20 січня 2006 р. Указом Президента 
України йому присвоєно почесне звання «За-
служений працівник науки і техніки». 

На честь Юрія Петровича Кунченка був 
заснований фонд «Наукова школа ім. Юрія 
Петровича Кунченка». Очолила фонд і є його  
президентом професор Валентина Іванівна 
Кунченко-Харченко, кандидат історичних на-

ук, доктор технічних наук, завідувач кафедри 
інформатики та інформаційної безпеки. 

Подальший розвиток наукового напря-
му, заснованого Юрієм Петровичем Кунчен-
ком, забезпечується наполегливою працею 
його учнів, що вказує на актуальність науко-
вих досліджень та їх високий рівень. Протягом 
останніх років за науковим напрямом школи 
імені Юрія Петровича Кунченка захищено три 
докторські дисертації, а також п’ять кандидат-
ських дисертацій, які є продовженням науко-
вого спадку Юрія Петровича Кунченка. 

Молоді науковці продовжують розбу-
довувати міжнародні наукові зв’язки Черка-
ського державного технологічного універси-
тету у різних країнах світу (Німеччина, Авст-
рія, Великобританія та ін.). Зокрема, професор 
В. В. Палагін, перебуваючи на стажуванні у 
Словаччині, гідно представив здобутки і роз-
ширив горизонти наукової співпраці. 

Юрій Петрович Кунченко входив до 
складу редколегії «Вісника Черкаського інже-
нерно-технологічного інституту» від дня його 
заснування і певний час як проректор з науко-
вої роботи очолював редакцію «Вісника Чер-
каського державного технологічного універ-
ситету». Завдяки його творчій енергії та від-
повідальності неухильно піднімався рівень 
наукових публікацій, що сприяло неодноразо-
вому підтвердженню  фахового статусу й ав-
торитету нашого «Вісника» на національних 
та зарубіжних теренах. 

 

  
Професор Ю. П. Кунченко в колі учнів та колег 


