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РОЗУМЕНКО Володимир Давидович, наро-
дився 7 травня 1949 р., українець. 

Професор, доктор медичних наук. Заслуже-
ний лікар України. 

Головний онконейрохірург Національної ака-
демії медичних наук України. Головний науковий 
співробітник відділу нейроонкології, керівник 
клініки внутрішньомозкових пухлин Інституту 
нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова 
НАМН України. Нейрохірург вищої кваліфіка-
ційної категорії, відмінник охорони здоров’я.  

Дійсний член Української академії наук, дій-
сний член Українського товариства „Інтелект на-
ції”, Почесний професор Європейського Універ-
ситету, Почесний професор Київського універси-
тету ринкових відносин.

Розуменко В.Д. закінчив Дніпропетровський 
медичний інститут в 1972 році. З 1972 по 1976 
рік працював лікарем-нейрохірургом в Дніпро-
петровській обласній лікарні імені І.І. Мечніко-
ва. З 1976 року працює в Інституті нейрохірур-
гії, де пройшов шлях від клінічного ординатора 
(1976-1978), аспіранта (1978-1980), молодшого 
н.с. (1980), старшого н.с. (1984), провідного н.с. 
(1992) до головного наукового співробітника (з 
1995 по т.ч.) та керівника клініки (з 1995 по т.ч.).

У 1991 році захистив докторську дисерта-
цію на тему: «Лазерно-мікрохірургічні операції 
при внутрішньочерепних пухлинах». Підготував 
трьох докторів медичних наук та вісім кандидатів 
медичних наук.

Має другу вищу освіту. Закінчив Київський 
університет ринкових відносин за спеціальністю 
«Фінанси». Захистив магістерську дипломну ро-
боту на тему: «Фактори підвищення ефективності 
міжнародної інвестиційної діяльності в Україні» та 
здобув кваліфікацію «магістр з фінансів» (2004 р.).

Професор В.Д.Розуменко - засновник лазер-
ного напрямку в нейрохірургії, провідний фахі-
вець в галузі нейроонкології та лазерної клінічної 
нейрохірургії, розробник нових прогресивних 
високоефективних лазерно-мікрохірургічних та 
навігаційних методів оперативних втручань на 
центральній нервовій системі, метода лазерної 
термодеструкції та фотодинамічної терапії зло-
якісних пухлин головного мозку, принципово но-
вого лазерного та навігаційного технічного забез-
печення нейрохірургічних операцій. У 1983 році 
провів першу в історії медицини України лазерну 
операцію з видалення пухлини головного мозку. 

Провів понад 4000 найскладніших операцій при 
пухлинах головного мозку з застосуванням інно-
ваційних технологій.

На всіх етапах становлення, розвитку та су-
часності науково-практична робота клініки вну-
трішньомозкових пухлин Інституту нейрохірур-
гії, яку очолює професор В.Д.Розуменко, присвя-
чена актуальним питанням нейроонкології.

У клініці внутрішньомозкових пухлин на су-
часному методичному рівні проводиться дифе-
ренційоване хірургічне лікування пухлин голов-
ного мозку з використанням новітніх нейронавіга-
ційних, лазерних та мікрохірургічних технологій. 
Інноваційне високотехнологічне забезпечення 
дає змогу розробляти і впроваджувати в клінічну 
практику принципово нові високоефективні види 
хірургічних втручань при пухлинах з медіанним 
поширенням та ураженням функціонально зна-
чущих відділів мозку. Прецизійні операції при 
пухлинах функціонально важливих і глибинних 
часток мозку проводяться із застосуванням про-
гресивних лазерних технологій в поєднанні з 
сучасною системою хірургічної навігації. Прин-
ципово новий рівень проведення прецизійних не-
йрохірургічних операцій забезпечує оснащення 
хірургічної нейронавігації системою телемоніто-
рингу, розробленою та впровадженою в клінічну 
практику особисто професором В.Д.Розуменком.

Головні напрями наукових досліджень клініки 
внутрішньомозкових пухлин присвячені актуаль-
ним проблемам сучасної нейроонкології:

 розробці нових високоефективних мето-
дів оперативних втручань при пухлинах функ-
ціонально значущих частин мозку та пухлинах 
глибинної локалізації із застосуванням нейрона-
вігаційних систем і мікрохірургічної та лазерної 
технологій;

 експериментальній розробці схем комбіно-
ваного лікування злоякісних пухлин (із застосу-
ванням нових протипухлинних хіміопрепаратів, 
біоімуномодуляторів, генно-інженерних техно-
логій та ад’ювантних засобів);

 вивченню патогенетичних механізмів розви-
тку та перебігу внутрішньомозкових пухлин го-
ловного мозку різного ступеня злоякісності.

Професор В.Д.Розуменко автор та співавтор 
понад 600 наукових праць, 11 монографій «Ла-
зерна нейрохірургія», «Алгоритми сучасної он-
кології», «Гліоми головного мозку», «Променева 
терапія пухлин головного мозку», «Однофотонна 
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емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці 
пухлин головного мозку», підручника для ліка-
рів «Онкологія», книги для онкологів «Онколо-
гія», двотомної книги «Техніка та методологія 
фотодинамічної терапії», книги „Сучасні аспекти 
лазерної терапії”, підручника для студентів «Он-
кологія», національного фахового підручника 
«Онкологія», а також 3 бібліографічних видань, 
83 винаходів, 20 раціоналізаторських пропозицій. 

Розуменко В.Д. нагороджений орденом „За за-
слуги” III ступеня, Почесною Грамотою Кабінету 
Міністрів України, Почесною Грамотою Верхо-
вної Ради України, Почесною Грамотою Мініс-
терства охорони здоров’я України, «Золотим Зна-
ком» Українського союзу промисловців і підпри-
ємців, Почесною Грамотою Української Асоціації 
парламентських журналістів, нагрудним знаком 
«За захист прав людини». 

Професор Розуменко В.Д. - лауреат Міжнарод-
ного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», 
лауреат премії Академії медичних наук України 
в галузі клінічної медицини. Він нагороджений 
медаллю «20 років незалежності України», по-
чесною відзнакою «На знак великої поваги Public 
Security» та почесною відзнакою «За вагомий вне-
сок у розвиток «Public Security», орденом Святого 
князя Володимира Великого, орденами преподо-
бного Агапіта Печерського ІІ та ІІІ ступенів.

Розуменко В.Д. - радник Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я, мате-

ринства та дитинства (2002-2005), радник Пер-
шого віце-прем’єр-міністра України (2005), рад-
ник Секретаря Ради національної безпеки та обо-
рони України (2006), повноважний представник 
з медичних питань Міжнародної поліцейської 
корпорації громадської безпеки (з 2006), генерал-
майор МПКГБ.

Професор Розуменко В.Д. - член проблемної 
комісії „Онкологія” МОЗ та НАМН України, член 
спеціалізованої вченої ради Д 26.577.01 (14.01.05 
- нейрохірургія), спеціалізованої вченої ради Д 
26.155.01 (14.01.07 - онкологія). 

В.Д.Розуменко - член редколегії науково-прак-
тичного журналу «Український нейрохірургічний 
журнал», міжнародного журналу «Фотобіологія 
та фотомедицина», науково-практичного журна-
лу «Онкологія». 

Професор Розуменко В.Д. - член Української, 
Європейської та Всесвітньої Асоціацій нейрохі-
рургів, Міжнародного товариства оптичної техні-
ки, Української Асоціації малоінвазивних ендос-
копічних та лазерних технологій. 

Адреса: 04050. Україна, Київ, вул. Платона 
Майбороди, 32. ДУ „Інститут нейрохірургії ім. 
акад. А.П.Ромоданова НАМН України”. 

Тел. сл. +38(044)483-92-19, моб. тел. +38(067)-
442-66-88. 

E-mail: rozumenko.neuro@gmail.com


