






































АВТОБІОГРАФІЯ 
 

Смірнов Владислав Юрійович, 2 грудня 1981 р.н, народився і проживає у місті Києві, 
виховує сина 15 років. Судимість відсутня. 

Навчання: 
Має дві повні вищі освіти: у 2005 році з відзнакою закінчив Національний медичний 

університет ім.. О.О.Богомольця і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Лікувальна 
справа” та здобув кваліфікацію лікар, згодом магістра сімейної медицини, а у 2007 році 
закінчив Державний вищий навчальний заклад „Українська академія бізнесу та 
підприємництва” і  отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Економіка та 
підприємництво” та здобув кваліфікацію економіста-маркетолога.  

Серед останніх здобутих навчальних програм: 
Бізнес-Конструктор: 4-місячний курс для CEO та власників за програмою «Власник-

Бізнесу 2.0), де головною метою було навчити побудові бідь-якого бізнесу від бізнес моделі та 
бізнес-плану до прожект менеджменту в його реалізації, підбору персоналу стратегічних 
сесій, планування, звітності та інше. 

Успішно завершив навчання (вересень – грудень 2017 року) в Київській школі економіки 
КШЕ за напрямком організації системи закупівель, який проводить Centre of excellence in 
Procurement. Робота над темою «Підвищення ефективності при організації закупівель 
складного та високоспеціалізованого обладнання» визнана найкращою серед студентів 2017 
року набору. 

Досвід управління у сфері розвитку бізнесу, маркетингу та фінансової діяльності: 
Серпень 2005 року – липень 2012 року Керівник з розвитку бізнесу та маркетингу, ТОВ 

„Екомед” (визначення та пріоритетизація регіонів для ведення бізнесу, продуктових груп, 
розробка стратегії просування продукції по кожній категорії, формування набору 
інструментів для реалізації тактичних завдань, етапності плану просування продуктових 
груп, розробка бізнес-планів щодо виводу нових продуктів на ринок в медичному сегменті, 
створення концепції системи управління розвитком продуктів, підготовка до запуску та 
відкриття нових компаній структур за бізнес-моделлю, напрямком діяльності або територію 
роботи), побудова регіональної мережі та пулу компаній-сателітів та передача їх новим Топ-
менеджерам, організація управління створеними структурами тощо) 

Листопад 2008 року – грудень 2013 року Директор та співвласник  ТОВ 
„Медвельт”(створення, організація та управління роботою компанії – імпортера та 
дистриб'ютора виробів медичного призначення для медичного застосування, створення 
системи просування, продажу, збуту та підтримки клієнтів, розширення продуктового 
портфелю, операційний менеджмент та інше). 

Грудень 2013 року – теперішній час Директор та власник  ТОВ 
„Онкомедіка”(комплексні рішення в медицині: національний виробник медичних виробів, а 
також просування, продаж, навчання персоналу методикам роботи із сучасними медичними 
приладами у галузі «Онкологія», «Хірургія», запуск нових для ринку продуктів, розвиток 
медичного ринку як такого).  

Досвід управління закладом охорони здоров’я: 
Березень 2011року – червень 2014 року – співзасновник та директор Центру медицини 

болю – спеціалізованої клініки, яка займається проблемами лікування синдрому хронічного 
болю різного ґенезу використовуючи сучасні хірургічні та терапевтичні методики.  

Експертна робота 
Жовтень 2016 року – теперішній час – керуючий партнер та засновник 

консалтингового проекту в галузі медицини – «Медичний Конструктор» - потужної 
платформи бази знань (переклади та адаптація міжнародних регулюючих та 
рекомендаційних документів по різним напрямкам в медицині, відслідковування та донесення 
до ринку новацій та інструментів по створенню та управлінню медичними проектами) та 
повний цикл консалтингових послуг по створенню нових медичних закладів чи оптимізації 
роботи діючих, вивченню ринку, трендів, окремої проблематики в галузі охорони здоров’я та 
інше. Медичний Конструктор – аналітичний проект, який реалізується командою 
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висококваліфікованих фахівців, аналітиків, медиків, менеджерів, які працюють над 
розвитком українського медичного ринку шляхом висвітлення проблематик, підготовки 
аналітичних матеріалів та статей і пошуку рішень, придатних для українських реалій. 

Консультант з питань закупівель медичного обладнання низки благодійних організацій 
(фонд «Таблеточки» та інші), державних та приватних лікувальних установ, ментор з 
розвитку медичної галузі в Україні у Revival Institutue for Fututre, консультування BRDO, 
КМДА та низки медичних закладів із різних медичних питань.  

Член різних комісій МОЗ (щодо НДСЛ «Охматдит», МінРегіонРозвитку (щодо ДБН 
Заклади охорони здоров'я) та інших. 

Громадська активність:  
З листопада 2013 року член Опікунської Ради НДСЛ «Охматдит», експерт із 

медичного обладнання та медичних технологій. Аналітичний та консультативний супровід 
будівництва нового корпусу НДСЛ «Охматдит» в медичному розділі, працює медичним 
координатором будівництва комплексу, а саме консультування з питань медичної логістики, 
медичних інформаційних технологій для усього лікувального закладу, контроль ефективності 
управлінських рішень з медичних питань, внесення рекомендацій щодо доцільності потреби, 
раціонального використання медичного обладнання, створення передумов для більш прозорої 
конкуренції на етапах закупівель. Розробив засади стратегії розвитку лікарні «Охматдит» 
та плану щодо інтеграції закладу у міжнародне медичне співтовариство, проаналізував 
можливості та етапи акредитації міжнародними установами, був координатором робочої 
групи проекту наскрізної Медичної автоматизованої інформаційної системи (МАІС) для 
Охматдит зі створенням єдиної шині даних обміну інформацією як всередині лікарні, так із 
можливістю підключення до національних інформаційних систем, держаних реєстрів, 
міжнародному реєстру донорів. 

Автор більше 10 статей щодо розвитку медичних закладів, підвищення ефективності 
їх роботи, проблематики поводження із медичними відходами, проектування та будівництва 
медичних закладів в Україні.  

 
 



Національній	службі	Здоров’я	України	
	

Мотиваційний		лист	Смірнова	Владислава	
Дорогі	друзі!	
	
Рішення	щодо	конкретних	дій	визрівало	дуже	давно.	Кожного	дня,	місяця,	року	воно	
додавало	 вагомості.	 Я	 постійно	 шукав	 відповіді	 на	 запитання,	 які	 мене	 турбують.	
Останні	 роки	 я	 (як	 багато	 тисяч	 людей)	 плекав	 надії,	 що	 мають	 бути	 зміни,	 що	
вдасться	змінити	існуючу	протрухлу	систему	речей	та	дадуть	ковток	свіжого	повітря	
посеред	 заповненого	 затхлого	 помешкання.	 Налаштування	 було	 зробити	 свій	
особистий	 внесок	 разом	 із	 тими	 людьми,	 думаючи,	 що	 не	 маю	 права	 пасивно	
очікувати	вирішення	свої	долі.	Я	помилився.	Не	в	собі.	Я	хочу	змінити	цей	стан	заради	
своїх	дітей,	близьких,	людей	які	мені	не	байдужі,	людей	яких	ніколи	не	знав	та	які	
прагнуть	гідного	життя.	
Мені	соромно	за	кожний	день,	який	я	проживаю	разом	з	країною,	яка	вже	30	років	як	
мала	стати	Державою.	
Я	прагну	змін.	 	Зміни	у	собі	я	вже	відчув.	Я	готовий	та	хочу	зробити	краще	життя	в	
нашій	державі.	Я	хочу	разом	з	вами	та	людьми	врешті‐решт	переформатовати	давно	
забитий	вірусами	та	шпіонськими	програмами	диск	з	програмою	розвитку	України.	
	
Вже	 4‐й	 рік	 займаюсь	 супроводом	 найбільшого	 проекту	 в	 державній	 медицині	
останніх	 років	 –	 будівництва	 нового	 комплексу	 НДСЛ	 «Охматдит».	 Багато	 чого	
зроблено	 на	 краще,	 є	 позитивні	 маркери	 відновленого	 будівництва	 та	 його	
продовження	третій	рік	поспіль	після	довгою	паузи.		Виявлено	багато	недоліків	як	у	
системі	створення	потреб	(зловживання	у	створенні	штучних	потреб,	завищення	цін,	
антиконкуренті	 вимоги	 тощо),	 їх	 обґрунтуванні,	 доцільності	 як	 такої,	 розуміння	
загальної	 вартості	 володіння	 створених	 капітальних	 активів,	 стандартів	 щодо	
будівництва	 лікарень,	 готовності	 закладу	 до	 міжнародної	 акредитації,	 що	 вимагає		
багато	дій	від	нас	на	різних	рівнях	аби	Охматдит	став	найкращою	дитячою	лікарнею	
в	Україні.	
	
Волею	долі	познайомився	 із	багатьма	людьми	в	галузі	охорони	здоров'я,	які	також	
воліють	 до	 вироблення	 стратегії,	 розуміння	 вектору	 та	 етапів	 розвитку	 галузі	
медицини,	 створення	 системних	 рішень	 для	 запуску	 на	 національному	 рівні	 нової	
системи	надання	медичних	послуг.	
	Стосовно	діяльності	Ради	громадського	контролю	та	моєї	допомоги	її	роботи,	думаю	
я	 буду	 потрібен	 у	 питаннях	 підготовки	 та	 сприянню	 громадському	 обговоренню	
ініціатив	та	проектів	в	медицини	та	щодо	діяльності	НСЗУ,	аналізі	інформації	щодо	
проектів	 програм	 медичних	 гарантій,	 реімбурсації,	 закупівельних	 стратегій,	
супроводі	 та	 громадському	 контролі	 витрат	 державних	 коштів,	 підпорядкованих	
НЦЗУ,	 обговоренні	 із	 представниками	 медичних	 закладів,	 лікарями‐підприємцями,	
представниками	 медичного	 бізнесу	 напрацювань,	 які	 можуть	 бути	 дорадчими	 для	
подальшого	 вдосконалення	 роботи	 Національної	 Служби	 Здоров’я.	 Також	 стане	 у	
нагоді	 мій	 досвід	 у	 співпраці	 та	 координації	 роботи,	 зустрічей	 із	 міжнародними	
організаціями,	представниками	міжнародних	асоціацій,	медичних	установ,	органами	
акредитації	медичних	закладів	тощо,	знання	мов	та	високі	комунікативні	навички.		
	
З	повагою,	
Владислав	Смірнов	
Член	Опікунської	Ради	НДСЛ	"ОХМАТДИТ";			
засновник	аналітичного	проекту	«Медичний	Конструктор»			
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