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 70-річчя
члена-кореспондента НАН України 
В.А. КУНАХА 

Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки, премій ім. В.Я. Юр’єва, ім. М.Г. Холодного та ім. С.М. Гер-
шензона НАН України Віктор Анатолійович Кунах народив-
ся 28 квітня 1946 р. У 1969 р. закінчив з відзнакою Київський 
державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З 1971 р. працює 
в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України, 
пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до 
завідувача відділу генетики клітинних популяцій. У 1975 р. за-
хистив кандидатську, а в 1989 р. — докторську дисертацію. 

Головний напрям досліджень В.А. Кунаха — мінливість рос-
линного геному в стресових умовах. Основні праці присвячено 
вивченню геномної мінливості в культурі in vitro, а також у рос-
лин, що зростають в екстремальних умовах, зокрема в Антарк-
тиці; пошуку шляхів регуляції мінливості у популяціях культи-
вованих клітин і створенню на цій основі високопродуктивних 
клітинних штамів — продуцентів біологічно активних речовин. 
В.А. Кунах заснував новий науковий напрям — генетика клі-
тинних популяцій. Разом з колегами створив кілька десятків 
унікальних клітинних штамів лікарських рослин, частину яких 
впроваджено у промислове виробництво.

В.А. Кунах підготував 4 докторів і 22 кандидатів наук, опу-
блікував понад 550 наукових праць, серед яких 6 монографій, 
42 патенти. Він — президент Українського товариства генетиків 
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; головний редактор журналу 
«Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» та 
збірника «Фактори експериментальної еволюції організмів», 
заступник головного редактора збірника «Автохтонні та інтро-
дуковані рослини», член редколегій журналів «Proceedings of 
the Latvian Academy of Sciences. Section B», «Biopolymers and 
Cell», «Цитология и генетика», «Biotechnologia Acta», «Физио-
логия растений и генетика»; заступник голови спеціалізованої 
вченої ради із захисту дисертацій ІМБГ НАН України.

Наукова громадськість, колеги, учні щиро вітають Віктора 
Анатолійовича з ювілеєм і зичать йому міцного здоров’я, твор-
чого натхнення й подальших наукових звершень. 


