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в Україні, а впродовж наступного року — заступником
директора компанії ТОВ «Фармімпекс». З 2001 до 2002 р.
він обіймав посаду директора Центрального регіону Предс�
тавництва угорського заводу «Ріхтер Гедеон Нрт.» в Украї�
ні. З 2002 р. очолює представництво.

Нині це угорське підприємство активно співпрацює з
Львівським національним медичним університетом імені
Данила Галицького. Його фахівці вирішують різні наукові
проблеми у сфері гінекології, імунології та кардіології
спільно з ученими кафедр акушерства та гінекології (заві�
дувач — чл.�кор. АМН України Л. Б. Маркін), клінічної
імунології й алергології (д. м. н., проф. В. В. Чоп’як).
Представництво «Ріхтер Гедеон Нрт.» в Україні відзначає
високий рівень підготовки студентів цього університету,
Багато випускників якого, до речі, працюють на цьому
підприємстві. 

У 2007 р. Віталій Ярославович пройшов курси підви�
щення кваліфікації на базі НМАПО ім. П. Л. Шупика.

За сумісництвом працює асистентом кафедри організа�
ції і економіки фармації НМУ ім. О. О. Богомольця.

Є співавтором більше 15 наукових праць, опублікова�
них у профільних виданнях, зокрема статей «Вивчення то�
варної кон’юнктури ринку лікарських засобів для лікуван�
ня пептичної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки»
(2003), «Роль клінічного провізора в підвищенні якості
фармацевтичної допомоги у лікувально�профілактичних
закладах України» (2005), «Комплексне маркетингове вив�
чення ринку гастроентерологічних лікарських засобів»
(2005), «Основні аспекти запобігання надходженню на
фармацевтичний ринок фальсифікованих та субстандарт�
них лікарських засобів» (2005) та ін. Головні ідеї статті
«Якісне медикаментозне забезпечення населення Ук�
раїни як складова якості надання медичної допомоги»
(2003), написаної В. Я. Сятинею та А. Б. Зіменковським,
були використані під час підготовки проекту ЗУ «Про
лікарські засоби».

Зараз Віталій Ярославович працює над кандидатською
дисертацією. Одним із керівників дослідження був його
університетський викладач, професор О. Л. Гром.

Дружина, Марта Володимирівна, — випускниця фар�
мацевтичного факультету ЛДМУ імені Данила Галицько�
го 2000 р. Разом вони виховують сина Андрія та доньку
Софію.

Захоплення Віталія Сятині — футбол і автомобілі. Його
життєве кредо: «Роби добро і воно тобі повернеться».
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Народився 22 листопада 1974 р. у с. Синевир на
Закарпатті. Батько, Ярослав Лукович, здобув вищу освіту
у Львівській політехніці, також закінчив заочне відділення
фармацевтичного факультету ЛДМУ. Мати, Марія
Степанівна, за фахом інженер.

Віталій Ярославович — представник династії фарма�
цевтів. Започаткував цю сімейну справу його рідний дядь�
ко, випускник ЛДМІ Андрій Лукович Сятиня, який про�
йшов шлях від провізора до голови аптечного управління
Закарпатської області. У фармацевтичній галузі також
працював інший дядько, теж випускник ЛДМІ, Михайло
Лукович Сятиня. Він розпочинав свою трудову діяльність
провізором, був завідувачем Центральної районної аптеки
Шевченківського району м. Києва, а з 2002 до 2006 р. — на�
родним депутатом Верховної Ради України. Нині Михайло
Лукович — завідувач кафедри організації і економіки фар�
мації НМУ ім. О. О. Богомольця. У цій сфері також успіш�
но працюють інші члени великої родини Сятинь.

В. Я. Сятиня згадує, як у 1986 р. разом із батьком
приїхав на футбольний матч до Києва і завітав в аптеку до
Михайла Луковича. Відчувши запах ліків, що був невід�
дільною частиною приміщення, хлопець зрозумів: його
покликання — фармація. Тож, коли настав час обирати
майбутню професію, Віталій Ярославович не зволікав і в
1991 р. вступив на денне відділення фармацевтичного фа�
культету Львівського медичного інституту.

З повагою та вдячністю згадує своїх наставників, зокре�
ма доцента, завідувача навчально�виробничої аптеки ЛДМІ
В.С. Комара, доцента кафедри фармакогнозії Л. В. Бензеля,
доцента кафедри ОЕФ мудру жінку С. І. Терещук, профе�
сора, завідувача кафедри економіки й організації фармації
О. Л. Грома. Віталій Сятиня досі підтримує ділові і дружні
стосунки з Р. Б. Лесиком (нині — декан фармацевтичного
факультету ЛНМУ імені Данила Галицького) та завідува�
чем кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і медичної
стандартизації, професором А. Б. Зіменковським.

У 1996 р. Віталій Ярославович отримав диплом спе�
ціаліста за фахом «Фармація». До 1998 р. працював про�
візором в аптеці № 8 КП «Фармація» (м. Київ). У 1997 р.
пройшов інтернатуру на базі НМАПО ім. П. Л. Шупика
і отримав кваліфікацію провізора загального профілю.

Протягом 1998–2000 рр. Віталій Сятиня був медичним
представником угорського заводу «Ріхтер Гедеон Нрт.»




