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СЯРКЕВИЧ 
Олег Романович

Директор із розвитку бізнесу 
ПАТ «Фармак»

ВИПУСКНИК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ (1985)

Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

Народився 1 січня 1963 р. у м. Жовква Львівської
області. Батько, Роман Іванович, усе життя працював на
Львівській залізниці. Мама, Ольга Володимирівна, усе
життя пропрацювала в Жовквівській районній лікарні.
На вибір професії Олега Сяркевича вплинули мама та
бабуся Олена, яка працювала в аптеці магістра Арта в
м. Жовква. Про майбутнє онука вона завжди казала:
«Хай буде аптекарем!».

У 1980 р. Олег Романович вступив до Львівського
державного медичного інституту. Під час навчання він
працював у наукових студентських гуртках на кафедрі
ботаніки, потім фармакогнозії. Ще студентом опуб�
лікував три наукові статті, присвячені дослідженню
борщівника європейського.

У 1985 р. із відзнакою закінчив інститут і як один із
кращих випускників отримав розподіл до Києва. Його
професійна діяльність розпочалася у київській аптеці
№ 30. За два роки повернувшись до Львова, почав пра�
цювати в ампульному цеху Львівського хіміко�фарма�
цевтичного заводу «Львівфарм», а в 1988 р. був переве�
дений у новостворену дослідну лабораторію із розробки
нових лікарськихих засобів. 

У 1989 р. Олег Сяркевич вступив до аспірантури За�
порізького медичного університету на кафедру техно�
логії ліків. У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття
ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціаль�
ністю технологія ліків у Харківській фармацевтичній
академії, науковий керівник проф. Т. А. Грошовий.

З 1992 р. — старший науковий співробітник дочір�
нього підприємства заводу Львівфарм, НВП «Техно�
фарм», яке займалося розробкою генеричних лікарських
засобів за державною програмою імпортозаміщення.
У 1993 р. очолив Науково�дослідну лабораторію із роз�
робки нових лікарських засобів ВАТ «Галичфарм», а у
1995 р. став директором Науково�виробничого дочір�
нього підприємства «Крокус» ВАТ «Галичфарм».

У 1995 р. вступив до Львівського інституту мене�
джменту на програму «Магістр ділового адміністру�
вання у виробничій сфері», яку закінчив у 1997 р. Ста�
жувався у США: за напрямами «Фармація в аптеках,
мережевих аптеках, клінічна фармація, промислова
фармація» В 1998 р. проходив стажування у м. Фрай�
бург на фармацевтичному підприємстві «Parke�Davice
Gоdecke».

З 1999 р. — голова правління ВАТ «Галичфарм».
У травні 2000 р. О. Р. Сяркевич на пропозицію генераль�
ного директора ВАТ «Фармак» Ф. І. Жебровської пере�
їхав до Києва і був призначений директором із марке�
тингу ВАТ «Фармак», увійшовши також до правління
компанії. Протягом 2003–2006 рр. обіймав посаду дирек�
тора з експорту та розвитку зовнішніх ринків, а з 2007 р.
є директором із розвитку бізнесу. Основні напрями його
роботи на підприємстві — стратегії виводу препаратів на
світові ринки, трансфер технологій, R&D стратегія. 

Олег Сяркевич — експерт асоціації фармацевтичних
виробників, автор низки наукових статей (зокрема
таких: «Оптимізація процесів створення таблетованих
препаратів з використанням математичного планування
експерименту», 1999; «До питання стабільності дикло�
фенаку у водних розчинах» 2008; «Проблемні питання
реєстрації та реалізації засобів для профілактичного зас�
тосування та виробів медичного призначення у країнах
ЄС», 2009), автор понад 20 патентів.

Олег Романович стверджує, що в його житті та профе�
сійному становленні університет відіграв важливу роль,
адже рівень освіти і знань, отриманих під час навчання,
стали платформою для успішної кар’єри й наукових досяг�
нень. Він надзвичайно вдячний своїм викладачам: геніаль�
ному проф. М. М. Туркевичу, проф. Л. Я. Ладній, а також
науковому вчителеві проф. Т. А. Грошовому, наставнику, ге�
неральному директору «Галичфарм» Р. О. Беряку. Зі студе�
нтських років запам’яталися походи на Говерлу, щорічна
практика у грузинському місті Кобулеті. Олег Сяркевич
підтримує зв’язки з альма матер, із науковцями вишу, вив�
чає різні можливості для спільних досліджень на основі
лікарських рослин і синтетичних ліків.

Нагороджений грамотами МОЗ, почесним знаком та
грамотами КМДА, медаллю і грамотою Кабміну.

Дружина О. Р. Сяркевича — фармацевт, випускниця
Львівського державного медичного університету. Под�
ружжя має чотирьох дітей.

Вільний від роботи час Олег Романович намагається
присвячувати спорту, грає у теніс (був членом збірної
університету з настільного тенісу), катається на лижах.
Серед його зацікавлень — українська та світова літера�
тура, музика...




