
 
  
Роман Володимирович Кучер народився 

12 березня 1925 року у Львові в родині відомого 
фізика  доктора філософії Віденського 
університету, професора гімназії, члена НТШ 
Володимира Кучера, що і відбилося на формуванні 
його світогляду. Домашня бібліотека, розмови з 
батьком, неповторність історичного міста Львова 
сприяли прагненню глибокого пізнання та 
осмислення життя у його різноманітних проявах. 
Допитливість і талант юнака виявилися вже під час 
навчання в гімназії в Українській академічній 
гімназії. 

В 19421944 рр. роках навчався у Львівському 
політехнічному інституті на «технічних курсах», а 
потім  на хімічному факультеті Львівського 
університету імені Івана Франка, який у 1947 році 
він з відзнакою закінчив і в якому залишився 
працювати. Педагогічна діяльність Р. Кучера 

розпочалася майже зразу після закінчення університету. Спочатку асистент, а вже з 1952 р. 
(після захисту кандидатської дисертації на тему «Дослідження величини і форми міцел 
деяких сульфованих емульгаторів у зв’язку з застосуванням їх в процесах полімеризації 
вуглеводнів в емульсіях») він доцент кафедри фізичної і колоїдної хімії. Він володів 
високою майстерністю лектора, завжди сумлінно готувався до зустрічі з аудиторією, і 
заняття проходили цікаво, а навіть, весело. Разом з ним завжди працювали і студенти-
гуртківці, захоплено оволодіваючи елементами наукових досліджень. Почуття власної 
гідності, глибока ерудиція з різних питань науки і життя творили підґрунтя його незмінної 
доброзичливості та уваги до людей. 

В 1962 році Р.В. Кучер був призначений керівником лабораторії Мінхімпрому СРСР 
в місті Бориславі Львівської області. Після захисту в 1964 році докторської дисертації на 
тему «Фізико-хімічне дослідження процесу рідинно-фазового окислення алкіл-
ароматичних вуглеводнів» Р. Кучер очолив кафедру фізичної і колоїдної хімії Львівського 
університету імені Івана Франка. В 1965 році йому присвоєно звання професора. В цьому ж 
році вчений був вибраний член-кореспондентом АН УРСР і з 1966 року очолив 
організований ним в місті Донецьку відділ радикальних процесів Донецького відділення 
фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії АН УРСР, яке в 1975 році було перетворене 
в Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР. В 1972 році Роман Кучер обраний 
академіком АН УРСР. Науково-дослідницьку роботу вчений успішно поєднує з 
педагогічною, керуючи кафедрою фізичної хімії в Донецькому університеті. В 1980 році 
Роман Володимирович повертається до Львова і до 1982 року завідує кафедрою технології 
нафти і нафтохімічного синтезу Львівського політехнічного інституту. З 1982 року 
академік Кучер очолив Інститут геології і геохімії горючих копалин АН УРСР, а також 
відділ хімії органічних мінералів цього ж інституту. 



Наукова творчість Р.В. Кучера зародилася ще в 
студентські роки: вже тоді разом з Т.М. Полонським 
він досліджував адсорбцію львівських бентонітів. 
Потім під керівництвом О.І. Юрженка захопився 
фізико-хімією поверхнево-активних сполук, яка 
залишилася в колі його зацікавлень впродовж усієї 
подальшої наукової праці. Наприклад, це процеси 
емульсійної полімеризації (з 1952 р.) та окиснення 
вуглеводнів в емульсіях (з 1956р.), де поєднувалися 
його теоретичні знання про кінетику радикальних 
реакцій та закономірності процесів в 
мікрогетерогенних системах в присутності 
емульгаторів. Ці роботи продовжувалися і надалі, не 
втрачаючи актуальності як в теоретичному, так і 
практичному аспектах. Важливим і цікавим в цих 
роботах є те, що їх результати зіставлені з кінетикою 
реакції полімеризації та окиснення вуглеводнів в 
емульсіях, які мають безпосередньо практичне 
значення для подальшого удосконалення промислових 
процесів. На основі цих досліджень вченим були 
сформульовані оригінальні висновки про топохімію 

протікання хімічних реакцій в емульсійних системах. В 1953 році Роман Кучер у 
Львівському університеті започаткував систематичні дослідження кінетики та механізму 
процесів рідинно-фазового окиснення органічних сполук. В результаті цих досліджень 
встановлений ряд закономірностей окиснення алкілароматичних вуглеводнів, що мають 
фундаментальне значення для інтерпретації таких реакцій, а також були використані при 
розробці нових і удосконаленні існуючих хіміко-технологічних процесів, наприклад, 
кумольно-фенольний синтез. Вагомим вкладом в науку є відкриття академіком Кучером 
на основі теорії ланцюгових процесів кінетичного закону нагромадження проміжного 
продукту, що утворюється за молекулярним, а вичерпується за ланцюговим механізмом в 
ході ланцюгової вироджено-розгалуженої реакції при введенні сильного інгібітора. 
Найбільш плідною та багатогранною стала діяльність вченого починаючи з 1964 року. В 
цей період аж до 1980 року необхідно відмітити роботи з систематичного дослідження 
кінетики і механізму процесів рідинно-фазового окиснення н-олефінових вуглеводнів. 
Романом Володимировичем та його учнями проводилися надзвичайно цікаві, з наукової 
точки зору, дослідження реакційної здатності вільних радикалів і молекул в гомолітичних 
реакціях, що пов’язано із структурою реагуючих частинок. Дослідження виконувалися із 
застосуванням сучасного прецизійного експериментального обладнання та методів 
квантової хімії. Одержані результати стали підґрунтям розуміння природи складних 
процесів перетворення як індивідуальних органічних сполук, так і їх сумішей. Новий 
напрямок створений Романом Володимировичем Кучером на межі фізичної хімії і 
мікробіології дозволив отримати і впровадити у виробництво практичні рекомендації для 
інтенсифікації процесу мікробіологічного окиснення парафінів. За цикл робіт 
«Дослідження процесів радикально-ланцюгового і ферментативного окиснення 
вуглеводнів в емульсіях» вченому присуджена в 1975 році іменна премія АН Української 
РСР імені Л.В. Писаржевського. 

 
Захист дипломної роботи (1947) 
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перспективою створення раціональних способів попередження самочинних процесів 
виникнення пожеж в шахтах і вугільних штабелях. Крім згаданих праць, до наукових 
інтересів Романа Володимировича Кучера належать також дослідження радикальної 
полімеризації вінілових мономерів, особливо в присутності комплексоутворювачів, а 
також зв’язок між будовою та реакційною здатністю органічних пероксидних ініціаторів. 
За період з 1966 по 1980 рр. академіком Кучером в Донецьку була створена наукова школа 
хіміків, дослідження якої з фундаментальних та прикладних питань фізико-хімії, є 
оригінальними та вносять вагомий вклад в науку. 

Працюючи у Державному університеті «Львівська політехніка» з 1980 до 1982 року 
Роман Володимирович керував дослідженнями в галузі синтезу практично важливих 
кисневмісних органічних сполук  оксидів олефінів і кислот, а також енергетичною 
переробкою менілітових сланців. 

З 1982 року академік Р.В. Кучер очолив Інститут геології та геохімії горючих 
копалин АН УРСР, а також відділ органічних мінералів, де продовжував наукові 
дослідження процесів рідинно-фазового окиснення органічних сполук. Велику увагу 
приділяє пошукові, добуванню та переробці горючих копалин (нафти, газу, вугілля, 
сланців), мікробіологічному синтезу біомаси та підвищенню нафтовіддачі свердловин, 
підземній газифікації вугілля. Ці дослідження безпосередньо пов’язані з дальшим 
розвитком виробничого потенціалу Західного регіону України. В 1986 році відділ 
окиснювальних процесів був виділений з Інституту геології і геохімії горючих копалин і на 
його основі було створено Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин ІФХ ім. 
Л.В. Писаржевського НАН України з метою підвищення і координації науково-дослідних 
робіт в галузі фізичної хімії виходячи з потреб регіону. Керівником Відділення був 

 
Керівник практики з групою студентів у Києві (1953 р.) 



обраний академік Р.В.Кучер, який продовжував керувати його науковою діяльністю аж до 
кінця свого життя. 

Характеризуючи творчий шлях вченого, необхідно відмітити його роботи в області 
методології хімічних наук. Широкий науковий світогляд академіка Кучера дозволяв 
успішно вирішувати філософські та методологічні проблеми сучасної хімії, не залишатися 
байдужим до проблем української хімічної термінології. Притаманною рисою науково-
дослідницької діяльності Романа Володимировича був вибір і вирішування загальних та 
актуальних проблем і використання для цього прогресивних методів дослідження. Йому 
властивим було почуття нового, вміння бачити перспективи розвитку науки і прагнення 
залучати до праці в нових наукових напрямках молодих дослідників.  

Роман Кучер  автор 
більше ніж 450 наукових 
праць, в тому числі 10 
монографій та ряду 
винаходів. З наукової школи 
академіка Р.Кучера вийшло 
понад 70 кандидатів та 10 
докторів наук. Роман 
Володимирович вмів вчити і 
заставляв сумлінно 
працювати, але завжди 
підтримував особисту 
ініціативу науковців, що 
вважав необхідною умовою 
розвитку творчості. 
Хочеться відмітити, що у 
відносинах з учнями та 
співробітниками академік 
Кучер завжди залишався 
товариським та проявляв 
велике розуміння їх 
проблем. Він був 
вимогливим як до себе, так і 
до співпрацівників. Ці якості 
та великий авторитет в науці 
постійно концентрували 
навколо нього молодих 
талановитих дослідників. 
Його учні вірили в нього і 
йшли за ним не тільки 
шляхом науки, але реально 
переміщаючись зі Львова в 
Борислав, Донецьк, а потім 
знову у Львів, засновуючи 
всюди творчі наукові 
осередки. Хочеться 
відмітити, що більшість 
наукових послідовників 
Романа Володимировича  
випускники кафедри 
фізичної та колоїдної хімії.  

Роман 
Володимирович працював, у 

 
Академік Кучер на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського 

університету з професором Євгеном Ковальчуком та доцентом 
Мирославою Ковбуз 

 
В колі співробітників Відділення фізико-хімії і технології горючих 

копалин ІФХ ім. Л.В.Писаржевського НАНУ (зліва направо: Й. 
Шевчук, В. Тімохін, Я. Циканчук) 



редколегії журналів «Теоретическая и экспериментальная химия», «Горючие сланцы», а 
також відповідальним редактором республіканського міжвідомчого збірника «Геология и 
геохимия горючих ископаемых». 

Р.В. Кучер  прекрасний популяризатор науки. Часто і натхненно виступав він з 
доповідями і читав науково-популярні лекції. Йому завжди вдавалося в цих виступах 
об’єднувати науковість з доступністю та захоплюючим викладом. Приділяв увагу 
підростаючому поколінню допитливих школярів, з ентузіазмом працюючи в Малій 
академії наук (МАН) на посаді віце-президента МАН. 

Протягом 14 років очолював Донецьке обласне правління Всесоюзного хімічного 
товариства ім. Д.І. Менделєєва (ВХТ) та обласну Раду науково-технічного товариства 
(НТТ), був членом Всесоюзної Ради НТТ (Москва) та Українського республіканського ВХТ 
ім. Д. І. Менделєєва. 

Наприкінці життєвого шляху здійснилася ще одна мрія академіка Романа Кучера. 
Спираючись на традиції Наукового товариства імені Шевченка, які були передані 
академіку Роману Кучеру його батьком, і проявляючи високу громадянську свідомість, він 
у 1989 році був у перших рядах ініціативної групи львівських вчених, що боролися за 
відродження діяльності цього товариства. В цьому ж році був обраний Дійсним членом 
Наукового товариства імені Шевченка у Львові та членом Ради товариства. Роман 
Володимирович доклав усіх зусиль до організації першої всеукраїнської конференції 
«Історія хімічної науки в часи діяльності НТШ та Української Академії наук», яка 
відбулася 1416 травня 1991 року і мала широкий резонанс серед хіміків України. З цього 
часу започатковано проведення конференції «Львівські хімічні читання», яка відбувається 
кожні два роки у стінах хімічного факультету Львівського національного університету. 

24 вересня 1991 року після важкої хвороби життєвий шлях академіка Романа 
Володимировича Кучера обірвався. 

В 1993 році за цикл праць « Проміжні частки та комплекси в органічних реакціях: 
роль, будова, реакційна здатність» академіку Роману Кучеру присуджено посмертно 
Державну премію України в галузі науки і техніки.  

Віддаючи належне науковим працям нашого видатного співвітчизника, який 
загалом 16 років (у 19471952 рр., 19641965 рр. та 19831990 рр.) пропрацював на кафедрі 
фізичної та колоїдної хімії Львівського університету імені Івана Франка, тут ще у 1990 році 
у була встановлена студентська стипендія його імені. У 1994 році Вчена Рада хімічного 
факультету прийняла постанову про встановлення на хімічному факультеті Львівського 
університету імені Івана Франка меморіальної плити з портретом Р.Кучера і написом: «Тут 
вчився і працював видатний український вчений-хімік академік Кучер Роман 
Володимирович». 
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