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П
ісля розгортання в 2014 році військових
дій у Криму і Донбасі в українському
суспільстві – серед політиків, політоло�

гів, військових, представників правоохорон�
них органів, журналістів та й широкого загалу –
почали широко обговорювати питання так зва�
ної  “гібридної війни”. Державні діячі, військо�
ві начальники, аналітики та інші фахівці інтен�
сивно використовують цей побутовий термін в
промовах, доповідях, наукових працях, пресі,
телевізійних і радіо висиланнях. Він закріпився
і у офіційних державних документах. 

Загальний тон і зміст переважної більшості
висловлювань з приводу “гібридної війни”,
незалежно від автора, полягає у тому, що
“гібридна війна” є несподіваною, небаченою,
невідомою, такою, про що в Україні ніхто не
знав і уявити не міг.

Четвертий рік теренами України вирує війна,
а така контрпродуктивна точка зору і сьогодні
панує в українському суспільстві, не дає можли�
вості об’єктивно подивитися на перебіг подій,
зробити правильні висновки і відпрацювати
практичні рекомендації та, саме головне, ефек�

тивно протидіяти агресору. Такий стан речей
потребує поступового неупередженого розгля�
ду проблеми “гібридної війни” загалом, і в ук�
раїнському вимірі, зокрема. В суспільстві по�
винно скластися розуміння того, що відлік часу
початку війни можна і слід вести не тільки з мо�
менту ініціації її гарячої фази, тобто з того мо�
менту, коли починають стріляти. Відлік часу по�
чатку сучасної війни треба починати з моменту,
коли противник захоплює засоби масової
інформації, намагається контролювати суспіль�
ну думку, розхитує суспільство, розкладає
збройні сили, спеціальні служби, правоохо�
ронні органи, починає розвалювати державний
апарат і економічну систему, проводить активні
заходи з дискредитації на міжнародній арені. 

Перш за все треба визначитися з терміно�
логією, надати їй наукового характеру і позба�
вити побутових нашарувань. Французький ма�
тематик ХVІІІ сторіччя Рене Декарт так висло�
вився відносно точності і значення термінології:
“Узгодьте поняття і позбавте світ непорозумінь”.

Слово “гібрид” застосовувалося в старо�
давньому Римі.1 Гібридами називали дітей,

Визначення та складові
системної (гібридної) війни

О.М. Морозов

Доктор медичних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України

1Hibrida (лат.) – суміш. Прим. авт.
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яких народжували неримлянки від римля�
нина. Термін передував правовим, майно�
вим та соціальним наслідкам. Людина, яку
відносили до гібридів, стояла на соціальних
сходах нижче римлян�патриціїв, була ближ�
че до плебеїв – вільних людей низького по�
ходження, але вище невільних рабів. Образ�
но кажучи, гібрид був римлянином другого
сорту. Водночас він стояв вище представ�
ників низьких прошарків суспільства.

Із плином часу і втратою терміном “гіб�
рид” свого первісного римського значення
він перекочував в біологію. Гібридами поча�
ли називати тварин і рослини, які походили
від штучного, заподіяного по волі людини,
щеплення (схрещування, гібридизації) різ�
них порід тварин і різних сортів рослин,
внаслідок чого виникали неприродні істоти і
рослини. У людському суспільстві також
відоме таке явище – схрещування людей
різних рас, внаслідок чого народжуються
так звані метиси – люди невизначеної раси1

(мулати, самбо – всього понад 100 варіан�
тів). Вже понад 500 років люди інтенсивно
експериментують із схрещуванням різних
тварин та рослин і сьогодні тяжко буде
знайти сорт яблука, яким Єва колись при�
гостила Адама. Тут можна зауважити, що
наступним кроком розвитку науки про щеп�
лення стала генна інженерія, яка вже сьо�
годні загрожує існуванню цивілізації не
менш, ніж ядерна зброя.

В другій половині ХХ сторіччя термін
“гібрид” почав використовуватися у війсь�
ковому сленгу. Під визначенням “гібридна
війна” розуміли сполучення різних способів
ведення війни. Особливо приділяли увагу
поєднанню випереджуючого психологічно�
го впливу на противника, народні маси і
міжнародне співтовариство для формуван�
ня необхідної суспільної думки з тра�
диційними збройними формами ведення
війни. Як і будь�яке звучне, екзотичне, час�
то малозрозуміле поняття, термін “гібридна
війна” швидко розповсюдився серед жур�
налістів, почав використовуватися на теле�
баченні, радіо, у пресі та став надбанням
широкого загалу. Таке ставалося і з іншими
дещо надуманими термінами, наприклад,
“перебудова”, “прискорення”, “децентралі�
зація”, “реструктуризація”, “диверсифіка�
ція”, які так і залишилися малозрозумілими
для загалу. 

Термін “гібридна війна” не тільки не
відображає справжнього змісту війни з ви�
користанням різних способів її ведення, а й
ускладнює розуміння сполучених форм ве�
дення сучасної війни. Заяви необізнаних
або заангажованих високих державних по�
садовців, особливо з найвищими військо�
вими званнями, про “гібридну війну”, як
щось невідоме і таємниче, остаточно заплу�
тують ситуацію. Саме в такому стані перебу�
ває сьогодні Україна, знаходячись облич�
чям до обличчя перед небезпечним історич�
ним ворогом.  

Війна завжди була, є і буде сполученням
багатьох складових. Війна ніколи не почи�
нається просто так, навмання. Завжди існу�
ють територіальні, економічні, соціальні,
психологічні причини конфлікту, які приз�
водять до збройного протистояння. Перед
тим, як розпочинається гостра фаза війни,
тобто збройний конфлікт, противник завж�
ди намагається вплинути на ворога іншими
способами – застосувати політичний тиск,
ізолювати на міжнародній арені, ослабити
економічно, розкласти його армію пропа�
гандою, розхитати суспільство в середині
держави. Противники завжди використо�
вують усі можливості, щоб максимально ос�
лабити одне одного перед тим, як розпоча�
ти збройне протистояння. Війна спокон�
вічно була “гібридним” явищем. Особли�
вість кожної з воєн полягає лише в питомій
вазі застосування кожного з засобів впливу.
В одному випадку активніше застосовував�
ся економічний вплив, в другому – психо�
логічний, в третьому – соціальний, а у чет�
вертому – зброя. Окрім того, можливими є
різноманітні сполучення названих складо�
вих, наприклад, одночасне їх застосування
або розтягування в часі однієї з складових та
багато інших варіантів. Досвід воєн останніх
200 років свідчить, що центральний зміст,
смислове ядро поєднання різних засобів
впливу на противника полягає не тільки в
тому, що удари по різних вразливих точках
швидше послаблюють його, а й у першу
чергу у тому, що кожен із засобів впливу по�
силює ефективність іншого, а правильне їх
поєднання (синергія) підвищує загальну
ефективність впливу і руйнівний ефект в
цілому, прискорює досягнення кінцевого
результату з меншими ризиками і втратами.
Правильно побудоване, сполучене застосу�

вання різних способів впливу дозволяє до�
сягнути не просто їх сумарного результату
через послідовне або одночасне застосу�
вання, що називається комплексом заходів,
а і взаємодії між ними, співдії, посилення дії
одне одного. Стає зрозумілим, що називати
сучасну війну “гібридною” некоректно. На�
магання окремих науковців, які звикли ро�
бити наукові “відкриття” за рахунок вигаду�
вання нових екзотичних визначень відомих
явищ, запропонувати екстравагантні термі�
ни, наприклад, з області матеріалознавства
високомолекулярних сполук, вносять хаос в
дослідження цього небезпечного явища.

Знання історичного досвіду щодо систе�
матизації термінів повинно запобігати пов�
торенню помилок. Так, до шістдесятих років
ХХ сторіччя в радянський науці можна було
спостерігати так звану “городню терміно�
логію”, де форма, розміри, колір та інші ха�
рактеристики предметів визначалися порів�
нянням зі схожими рослинами, в основно�
му з городиною. Наприклад, вживалися та�
ки термінологічні визначення: “за формою
подібний чечевиці”, “розміром із гірчичне
зернятко”, “розміром і формою як яйце
страуса”. Якщо наслідувати такі традиції, то
війну з сполученим застосуванням різних її
складових можна було б назвати не тільки
біологічним терміном “гібридною”, а й, нап�
риклад, кулінарним – “вінегретною”. 

У науці давно існує поняття системи,2 в да�
ному випадку – системного руйнівного
впливу на противника. Термін “система” оз�
начає наявність декількох складових, які є не
простою їх механічною сумою, що дозволяє
досягнути визначеного результату, а що
складові взаємодіють між собою (спів�
діють), тобто посилюють одне одну і сприя�
ють більшому кінцевому результату в корот�
ший термін. Таким чином, можна стверджу�
вати, що сучасна війна, яка ведеться за до�
помогою низки складових, котрі співдіють
між собою і дозволяють досягнути більшого
результату в коротший термін з меншими
втратами, повинна називатися системною
війною. Остаточне визначення може звучати
наступним чином: системна (гібридна)

війна – це форма протиборства, яка ба�

зується на сполученні декількох складо�

вих, зокрема, економічної, психологіч�

ної, соціальної та фізичної, які побудо�

вані за принципом взаємодії між собою

(синергії), посилюють одна одну і доз�

воляють досягнути більшого результату
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в коротший термін і з меншими втрата�

ми (тобто, принцип “1+1=3”).  
Що стосується публічних заяв про те, що в

Україні нікому не було відомо про “гібридну
(системну) війну” взагалі і проти України
зокрема, то вони теж виглядають некорект�
ними. Центральну думку своїх промов ці
заявники пафосно виражають одною ро�
сійською фразою: “Кто бы мог подумать?”.
Так говорять люди, які перекидали най�
більш дієві військові частини зі сходу і
півдня на захід України, розбазарювали
зброю і військову техніку, нищили ядерний
щит держави, скорочували важливі під�
розділи Служби безпеки України і робили
багато іншого, про що сьогодні говорити
вважається непристойним.

Насправді сигнали про підготовку війни
проти України почали поступати з перших
років набуття Україною незалежності. Зок�
рема, своєчасні чіткі і однозначні сигнали
про розпад єдиного інформаційного прос�
тору України, захоплення іноземними про�
пагандистськими центрами засобів масової
інформації та інформаційного простору Ук�
раїни, необхідність створення єдиного
інформаційного, культурного, мовного,
релігійного, морально�ціннісного простору
в державі подавалися до керівництва ЗС,
СБ, МВС, РНБО, АП України. Окрім того,
очевидним є те, що економічна війна, як
складова системної війни проти України,
ніколи не припинялася. Так, РФ докладала
зусиль, щоб захопити українську газотранс�
портну мережу, нафтопроводи, найбільш
привабливі заводи і фабрики, а все інше
зруйнувати, створити “зерновий пул” та за�
хопити українську сільськогосподарську
продукцію. Теж саме відбувалося в куль�
турній, духовній, освітній, мовній сферах.
Громадянам України масово роздавалися
іноземні паспорти та інтенсивно формува�
лася “п’ята колона”. Все це робилося відкри�
то і відомо всім. 

Незважаючи на те, що четвертий рік тере�
нами України вирує війна, інформаційний,
культурний, мовний, релігійний, мораль�
но�ціннісний простір держави продовжує
контролюватися агресором. Державні струк�
тури, які відповідають за ці напрямки діяль�
ності, демонструють свою неспроможність.
Очевидним стало те, що гігантський дер�
жавний апарат не у повній мірі виконує свої
державницькі функції. Відповідальність за
державу взяло на себе населення, патріоти,

1В Америці метисами називають нащадків від європеоїдів та індіанців. Прим. ред.
2Systema (грець.) – ціле, складене з частин, щось поєднане. Прим. авт.
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Моральні фактори, в даному випадку – не�
довіра до державних інституцій, завжди
домінують над матеріальним. За висновка�
ми спеціалістів, економіка України перебу�
ває в незадовільному стані.       

Психологічна боротьба характери�
зується впливом на свідомість противника
на індивідуальному, груповому і масовому
рівні, намаганням внести в його інстинктив�
ну і свідому діяльність саморуйнівні елемен�
ти, а метою є повний й всебічний контроль
над противником та маніпулювання ним. 

На сучасному етапі розвитку суспільства
провідних держав світу основними засоба�
ми психологічної боротьби на масовому
рівні є телебачення, радіомовлення, преса,
Інтернет, цілеспрямовані чутки, релігійні
течії, маніпулювання даними соціологічних
опитувань і статистичних досліджень. Важ�
ливим елементом маніпулювання є пронози
погоди, які щодня читають і чують мільйони
людей. Цим засобом користувалися ще
спеціалісти Вермахту в період Другої світо�
вої війни, зокрема, під час окупації Франції.
Сьогодні ж пропагандистські центри РФ до�
волі ефективно впливають на внутрішні ук�
раїнські процеси, наприклад, на прийняття
рішень в сільськогосподарської галузі та па�
ливно�енергетичному комплексі. Так, напо�
легливі неправдиві заяви ЗМІ РФ про ней�
мовірно холодну зиму в Україні за коман�
дою від кураторів синхронно підхоплюють�
ся внутрішніми українськими любителями
“русского мира”, агентами впливу, зацікав�
леними бізнесменами і афілійованими з ни�
ми політиками. Результатом стає суспільна

думка про незворотну необхідність купівлі
антрациту на окупованих територіях на
сході України. Цей бізнес з маніпуляцією
цінами, обсягами, документами походжен�
ня і доставки став досить цікавим для дея�
ких впливових осіб з обох боків лінії фрон�
ту, тому інші способи вирішення проблеми
антрациту відкидаються.

У столиці України на розкладках на сотні
російськомовних видань приходиться два�
три україномовних, добре, якщо не антиук�
раїнських. Відсутні фільми, спектаклі, пісні,
книги, навіть про російсько�українську
війну, героїв східного фронту. Системної
патріотичної пропаганди просто не існує.
Цинічно виглядають дії деяких телеканалів,
котрі перекладають вдалі та цікаві те�
левізійні програми, створені українською
мовою, на російську і дають у ефір україн�
ському глядачу спотворений продукт. У де�
яких з таких програм українські патріоти,
котрі жорстоко потерпали від росіян, перет�
ворюються в прихильників “русского мира”
і російських героїв. 

За сучасними підрахунками, російська лі�
тература російською мовою складає 80% ху�
дожніх видань в Україні, українська літерату�
ра українською мовою – до 4%. Інші 16% –
твори авторів різних країн; 10% з них – ро�
сійською і 6% – українською мовами. До�
речно нагадати, що в радянські часи квота
видань українською мовою складала 30%,
а з них творами українських та іноземних
авторів були, відповідно, 20 та 10%. Оче�
видно, що рахунок не на користь незалеж�
ної України. Тут слід зауважити, що на 25
році існування незалежної України Верхов�
на Рада повернула на радіо і кіно радянські
квоти (Закон України “Про телебачення і
радіомовлення”, 2016). Де�юре тепер ук�
раїнці мають право інколи чути рідну мову в
піснях і кінофільмах. Де�факто ж може
відбутися те саме, що відбувається, незва�
жаючи на існування законів про беззапе�
речне вживання державної мови в царені
освіти, реклами, видавництва, необхідності
вільного володіння державною мовою
призначенцями на відповідальні державні
посади, при наданні іноземцям українсько�
го громадянства тощо.

Неефективність інформаційно�психо�
логічної боротьби відбувається на тлі існу�
вання достатньої кількості відомств, ор�
ганізацій, підрозділів, які повинні забезпе�
чувати цю боротьбу, при достатній кількості

працівників і достатньому фінансуванні.
Провал відбувається на тлі існування цілого
Міністерства інформаційної політики. Ана�
ліз дій, документів та висловлювань керів�
ників, які повинні забезпечувати паритет в
інформаційно�психологічній сфері, свід�
чить про те, що часто вони навіть не розу�
міють сфери своєї діяльності, не розуміють
того, чим вони повинні займатися. Чого
варта така фраза одного з керівників цієї
сфери: “Україна спочатку повинна стати
привабливою для міжнародного співтова�
риства, а після цього ми почнемо її пропагу�
вати”. За три роки війни українська держа�
ва не спромоглася налагодити радіомов�
лення і телебачення на окуповані території.
Про інші ЗМІ можна і не згадувати. Водно�
час, ватажки окупаційної влади добре ро�
зуміють значення пропаганди. Їхні радіо� і
телевисилання вже сягають Харкова та Хер�
сона, і можна не мати сумнівів, що скоро
будуть у Києві. Вони енергійно формують
нові орди прихильників “русского мира” і
не виключено, що незабаром на теренах Ук�
раїни з’являться ХарНР і ХерНР. За виснов�
ками експертів, сьогодні можна впевнено
стверджувати, що Україна програє інфор�
маційно�психологічну боротьбу.

Міждержавна боротьба в соціальній

сфері є одним із останніх досягнень війсь�
кової науки. Антисоціальна боротьба поля�
гає у тому, щоб, використовуючи різно�
манітні приховані засоби, створити такі
умови існування суспільства, які приведуть
це суспільство до всебічної деградації й
розвалу. Антисоціальні програми реалізу�
ються за допомогою продажних політиків,
таємних агентів впливу, впроваджених на
високі політичні і державні посади на тере�
нах противника. Антисоціальна боротьба
розгортається, в основному, в сферах охо�
рони здоров’я, освіти, оплати праці, пен�
сійного забезпечення, мовної політики,
релігійній сфері, морального та патріотич�
ного виховання. 
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пасіонарії. Однак для подолання противни�
ка потрібна державна організація – дієві
збройні сили, спецслужби, сили внутрішнь�
ого правопорядку, відповідна економіка,
ефективна зовнішня політика та – як вістря
усіх державних зусиль – продумана ор�
ганізована послідовна сучасна, тобто сис�
темна, війна. При цьому зовсім не є обов’яз�
ковим наявність “гарячої” складової – тра�
диційної збройної війни. 

Протистояння та боротьба за виживання
є законом життя – це аксіома, яку науково
довів батько еволюційної теорії розвитку
природи Чарльз Дарвін. Усе, що існує в при�
роді, перебуває у постійному стані боротьби
за виживання. Людське суспільство, ре�
алізуючи притаманні людині основні інсти�
нкти, зокрема – харчовий, територіальний,
розмноження та агресії (Морозов О.М.,
2009),1 беззаперечно підкоряється загаль�
ному закону безперервної боротьби. Той,
хто не бореться – гине. Сучасні дослідження
свідчать, що боротьба індивідів, угрупу�
вань, держав, партій, релігій, ідеологій мо�
же проявлятися в чотирьох основних видах:
боротьба фізична, економічна, психоло�
гічна та соціальна (Морозов А.М., 1996).2

Названі чотири основних види боротьби у
людському суспільстві можуть мати як са�
мостійний, так і поєднаний характер. Най�
більш ефективною є стратегія боротьби, яка
поєднує в собі фізичні, економічні, психо�
логічні та соціальні компоненти, тобто – сис�
темна війна. Розглянемо основні особли�
вості кожного з означених видів боротьби.

Головною ознакою фізичної боротьби

є пріоритетне значення фізичного впливу на
противника, а метою – його повне або част�
кове фізичне знищення, заволодіння його
територією, ресурсами і дешевою робочою
силою. До фізичних засобів боротьби від�
носяться різноманітні засоби впливу в
діапазоні від рукопашного бою і холодної
зброї до ракет з ядерними зарядами і бойо�
вих лазерів. Донедавна фізична боротьба
залишалася найбільш розповсюдженим
способом з’ясування стосунків між окремим
людьми, угрупуваннями, державами та ко�
аліціями держав. Зростання в цивілізовано�
му світі цінності життя й добробуту кожної
окремої людини відсунуло там на другий
план фізичні способи боротьби. Такі спосо�
би з’ясування стосунків залишаються провід�

ними в нерозвинених державах, у яких па�
нують примітивні форми менталітету. В су�
часних війнах фізичний вплив на противни�
ка здійснюється на завершальному етапі
системної війни для остаточного підкорення
противника “малою кров’ю” або за умови
недостатньої ефективності інших складових
системного впливу. За оцінками експертів
ООН, під час набуття Україною незалеж�
ності у 1991 році її військовий потенціал був
третім у світі після США і РФ. Сьогодні екс�
перти надають Україні 50–77 місце в світо�
вому рейтингу збройних сил. Що стосується
російсько�українського фізичного (військо�
вого) протистояння, то тут ще рано говори�
ти про успіхи України.

Економічна боротьба потребує високо�
го ступеню професійного супроводження і
проявляється встановленням із противни�
ком нерівноправних фінансово�економіч�
них стосунків, а її метою є всебічне висна�
ження противника і контроль над його еко�
номікою, ресурсами і робочою силою. Засо�
бом економічної боротьби є встановлення
лихварських стосунків, які спираються на
систему угод, домовленостей, такої практи�
ки забезпечення ділових відносин, коли во�
ни стають вигідними виключно агресору.
Ефективно побудована стратегія економіч�
ної боротьби проти іншої держави призво�
дить до її всебічного виснаження, фізичної
та інтелектуальної деградації, а згодом – до
повної нейтралізації на міжнародній арені
та перетворення в мовчазного донора.
Майже 50% банківського сектору України

контролюють банки РФ. Економічне шкід�
ництво РФ проти України дорівнює за різни�
ми підрахунками від восьми до десяти міль�
ярдів доларів США щорічно. Обізнані спе�
ціалісти стверджують, що частина цих гро�
шей осідає в кишенях українських олігархів. 

За оцінками експертів ООН, під час набут�
тя у 1991 році Україною незалежності її еко�
номіка була сьомою в світі. Сьогодні еко�
номіку України експерти ставлять на 56–69
місця в рейтингу економік світу. Було б пе�
ребільшенням віднести таке стрімке падіння
винятково на рахунок шкідництва з боку
РФ. Велика “заслуга” в руйнуванні економі�
ки України належить українським клепток�
ратичним політичним кланам, які діяли в
державі протягом усіх років незалежності.
Внаслідок їх правління довіра населення до
державних інституцій впала до неприпусти�
мо низького рівня, коли в суспільстві вклю�
чаються саморуйнівні механізми � нігілізм,
тривога, невпевненість в майбутньому,
перспективах дітей, захищеності людей по�
хилого віку, взаємна недовіра, “атомізація”
суспільства, панічні настрої, масова міграція
за межі безперспективної території. За
дослідженнями соціальних психологів, у
суспільстві склався новий великій прошарок
людей – аморальна більшість, виник, так
званий, “кумівській” капіталізм. Аморалізм
руйнує економіку. Так, за даними еко�
номістів, державний валютний резерв Ук�
раїни складає еквівалент 13 мільярдів до�
ларів США, а “під матрацами” пересічних
громадян захована в 10 разів більша сума.

6

1С. 148–151. Прим. авт.
2С. 136. Прим. авт.
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емігранти третього і четверного покоління,
тобто нащадки батьків і дідів, які колись
емігрували і стали громадянами цих дер�
жав, котрі не знають державної мови або
знають в недостатній мірі або не користу�
ються нею в соціумі. Ці люди недружньо
ставляться до, тепер вже, рідної держави, її
культури, способу життя та стають пробле�
мою суспільства, в якому рятувалися їх пра�
щури від власних тоталітарних режимів. 

Окремою складовою мовного питання є
вивчення феномену, коли формально розу�
мово здорова особа, яка народилася у виз�
наченій державі, там отримала освіту, стала
професором, викладає у виші але, водно�
час, не може вивчити державну мову. Ски�
дається на особливу лакунарну (неод�
норідну) форму розумового розвитку, або
вибіркову алергію на мову.     

Оплата праці на державному рівні регу�
люється таким чином, щоб зробити чесну
плідну працю безглуздою. Гроші отриму�
ються не за конкретно виконану роботу, а за
посади, чини і звання, які здобуваються не�
справедливим шляхом. 

Могутнім важелем антисоціальної бо�
ротьби стають перманентні реформи, приз�
начення на посади некомпетентних керів�
ників, кадрова “чехарда”, занурення пра�
цівників в написання нескінченних звітів,
планів, довідок та доповідних записок, що
створює управлінський хаос, стагнацію і, як
результат – деградацію. На сьогодні в дер�
жаві втрачено поняття професіоналізму.
Часто на важливі посади призначаються,
виражаючись мовою спецслужб, “корисні
ідіоти” або інцитати.1

У пенсійній сфері панує правовий нігілізм.
На думку пенсіонерів, їх несправедливо
обкладено сумнівними “законними” подат�
ками та ще і незаконними, на розсуд пра�
цівників пенсійного фонду. Це викликає оз�
лоблення і мовчазну протидію найбільш
професійно підготовленої, досвідченої,
здатної до продуктивної праці верстви на�
селення, яка повинна готувати наступні по�
коління для служби інтересам держави.   

Духовна сфера в Україні де�факто відда�
на на відкуп церковному утворенню, яке
представляє агресора і яке з п’ятого червня
1943 року стало, можна сказати, підроз�
ділом спецслужб СРСР, а нині – РФ (Поста�
новление ГКО СССР, 1943). Представники

цієї конфесії не встають, коли грає Гімн Ук�
раїни, або під час хвилини мовчання за за�
гиблими українськими героями навіть в
присутності Президента, Голови Верховної
Ради, Прем’єр Міністра України. У їх церк�
вах висять оголошення, що вони не від�
співують учасників АТО.

За наявності десятків посольств і кон�
сульств за межами України, практично не�
можливо знайти сліди їх діяльності в держа�
вах перебування. Вони виконують, в основ�
ному, рутинну роботу, перекладаючи папери
з одного стола на другий. Жодної результа�
тивної діяльності, спрямованої на широкий
загал, жодної результативної пропаганди…
Кволі намагання просування інтересів Ук�
раїни. Жалюгідні, в кращому випадку –
емоційні виступи в міжнародних органі�
заціях, які транслюються в Україну російсь�
кою мовою. Назви українських міст в інозем�
них державах перекладаються з російської
мови, а не з української, наприклад, Kiev,
Odessa. Українські перекладачі іноземних
мов не знають української мови, чим викли�
кають здивування іноземних колег. В деяких
аеропортах європейських і азійських дер�
жав, через які щоденно пересуваються тисячі
українців, не чули про існування України.  

Купа соціальних недоречностей руйнує
поняття моралі, розбурхує суспільство, ро�
бить його вибухонебезпечним, і все це
відбувається на тлі фізичної війни, яка ве�
деться проти України. Очевидною стає тен�
денція, коли замість консолідації суспіль�
ства перед агресором, відбувається його
розшарування. Робота з наведення порядку
та усунення кризових явищ в соціальній
сфері потребує активізації.

* * *
Викладене дозволяє зробити наступні вис�
новки: 

➢ для примітивного суспільства характер�
ним є брутальна фізична форма боротьби,
де переважає взаємне знищення против�
ників і конфіскація матеріальних цінностей
та, часто, заволодіння територією того, хто
програв; більш розвинуті суспільства нада�
ють перевагу економічній, психологічній і
антисоціальній боротьбі 

➢ ефективність боротьби України у сферах
чотирьох основних складових системної
(гібридної) війни, яка ведеться проти неї,
не можна назвати задовільною

➢ сьогодні можна говорити про зміну понят�
тя воєнний фронт, тобто місця, де при тра�
диційних формах ведення війни визначали�
ся переможець і переможений; сьогодні
можна говорити про гарячий тил – місце
фізичного протистояння малої інтенсивності
і холодний фронт – місце жорстокого
соціального, економічного і психологічного
протистояння де в кабінетній інтелекту�
альній боротьбі насправді вирішується доля
війни. 
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Зокрема, робота установ охорони здо�
ров’я організується таким чином, що люди�
на має проблеми з надання їй медичної до�
помоги вже тоді, коли знаходиться ще в ут�
робі своєї матері. Людина не може отрима�
ти гідної медичної допомоги за наявності
сотень лікарень, армії лікарів, тисяч канди�
датів і докторів наук, доцентів, професорів і
академіків, десятків медичних універси�
тетів, Міністерства охорони здоров’я, Націо�
нальної академії медичних наук, незліченої
кількості обласних, міських, районних уп�
равлінь і відділів охорони здоров’я, а також
за наявності, підкреслимо, досить непога�
ного фінансування. 

У програми освітніх установ вноситься
хаос, непід’ємна кількість навчальних дис�
циплін у школах, яка в два – два з полови�
ною рази перевищують оптимальну, спот�
ворені підручники, хибна організація нав�
чання руйнують природній потяг молоді до
знань. У навчальних закладах оселилося ха�
барництво. Зростає потік відповідних скарг
студентів у правоохоронні органи. Фальшу�
ються дані шкільних олімпіад, конкурсів і
навіть зовнішнього незалежного оцінюван�
ня. Дитина не може отримати в навчально�
му закладі достойної освіти, освітній процес
орієнтований на репетиторів. Навчальні
заклади випускають неякісний продукт, чім
ставлять майбутнє України під знак питан�
ня, і це за наявності тисяч шкіл, армії вчи�
телів, знов�таки – тисяч кандидатів і докто�
рів наук, доцентів, професорів і академіків,
а також – десятків педагогічних універси�
тетів і науково�дослідних установ, Міністер�
ства освіти і науки, Національної академії
педагогічних наук, незліченої кількості об�
ласних, міських, районних управлінь і від�
ділів освіти. 

Девальвація наукових ступенів і вчених
звань призвела до ерозії української науки.
Докторами наук стають 30–35 річні моло�
дики, які мають приблизне уявлення про
“свої” наукові здобутки, не мають жодного
дня практики і живуть у своєму щасливому
віртуальному світі, створеному впливовими
родичами. Поки справжні науковці і педаго�
ги працюють над науковими проблемами та
вихованням наступного покоління, ці
спритні “Wunderkinds”1 плетуть інтриги, от�
римують нові, ще вищі звання, займають
посади та тримають у “чорному тілі” своїх
талановитих працьовитих підлеглих. Не�
дивно, що інтелектуально обдарована мо�
лодь, енергійні люди покидають Україну та
їдуть світ за очі шукати професійного щастя. 

У свою чергу, пересічний громадянин не
може отримати гідної правової підтримки, у
суспільстві вирує правовий нігілізм і свавілля,
будь�яка справа, яка стосується можнов�
ладців, олігархів, тихих шкідників, запро�
данців, зрадників та інших “недоторканих”,
утикається в нездоланну стіну, яка називаєть�
ся “не існує правової бази, немає правових

підстав”. Таке відбувається за наявності со�
тень юридичних навчальних закладів, армії
юристів, в тому числі легіонів заслужених
юристів України, і тут – тисяч кандидатів та
докторів наук, доцентів, професорів і ака�
деміків, Верховної Ради, Міністерства юс�
тиції, Національної академії правових наук,
незліченої кількості різноманітних юридич�
них установ та за умови, що сьогодні в Ук�
раїні діє понад сімдесят тисяч законів.

Спеціально організовані групи, які хова�
ються під гучними назвами патріотичних
організацій, використовуючи природне
прагнення населення до відновлення влас�
ного мовного простору, невчасно пермане�
нтно й штучно нагнітають “мовне питання”
та дискредитують саму ідею. Водночас, нап�
риклад, після створення Національної
поліції в цьому “національному” відомстві
запанувала російська мова. Навіть речники
різних підрозділів, наслідуючи найвище
керівництво, переходять на російську мову.
При “злочинній владі” всі прокурори без ви�
нятку, навіть повністю русифікованих ук�
раїнських земель, розмовляли державною
мовою. Після Революції Гідності прокурори
поступово переходять на іноземну мову.
Сфера використання української мови під
планомірним тиском “русского мира” пос�
тупово звужується. 

Слід знати, що іншомовна людина най�
частіше мислить іншими категоріями, пере�
буває в іншому інформаційному середо�
вищі, підсвідомо бачить світ через призму
інших цінностей. Тому висновки, рекомен�
дації і практичні дії таких людей часто не
співпадають з потребами суспільства, в яко�
му вони живуть. Характерним є приклад
цивілізованих країн світу. Там живуть
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С
учасні реалії показують, що проблема
вивчення і впровадження в практику
психофізіологічних закономірностей,

організації та методів психологічної боротьби
в інформаційному просторі залишається акту�
альною. Через такий стан доцільно детально
розглянути сутність психологічної боротьби,
як центральної складової системної (гібрид�
ної) війни. Історичний аналіз боротьби різних
держав одне з одним, загарбання одних інши�
ми або “визвольних змагань” свідчить, що на�
магання психологічного впливу на протилеж�
не суспільство, його визначних осіб і маніпу�
лювання ними існували завжди. Такий вплив
міг здійснюватися як шляхом спеціально спла�
нованих операцій різного масштабу і трива�
лості, так і через окремих довірених осіб (фа�
воритки й фаворити, родичі, спеціальна аген�
тура впливу).

Масштабні акції протидії противнику, не
пов’язані з фізичним впливом на нього і засно�
вані на використанні психологічного фактору,
у першу чергу – через засоби масової інфор�
мації, стали поширені в другій половині ХХ
сторіччя. Поштовхом до масованого розвитку
технологій психологічного впливу на против�
ника слугувала низка обставин. 

Перед усім, це стрімкій розвиток масових
комунікацій, особливо засобів масової інфор�
мації, які буквально увійшли в кожен будинок,
кожну квартиру, а після розповсюдження пор�

тативних радіоприймачів і стільникових теле�
фонів – в кожен автомобіль та дісталися кож�
ної окремої людини. Світове суспільство стало
інформаційним суспільством. Зросла швид�
кість висилання потоків інформації – майже
будь�яку подію можна подивитися і послухати
online будь�де. 

Водночас наявність потужної ядерної зброї
зробила неможливою перемогу у сучасній фі�
зичній боротьбі через катастрофічні екологічні
наслідки для всієї планети та цивілізації. В ре�
зультаті відбулася важлива подія – настало ро�
зуміння того, що полем бою може бути розум
людей, їхня свідомість і що засоби масової
інформації, користуючись спеціальними пси�
хологічними технологіями, можуть бути по�
тужною зброєю. Наука і практика показали, що
свідомістю можна маніпулювати в необмеже�
них масштабах. Крім суперництва у війсь�
ковій, економічній та соціальній сферах, поча�
лося суперництво в області індивідуальної і
масової психології, що і є сутністю системної
(гібридної) війни. Виявилося, що результати
руйнівного психологічного впливу такі ж ма�
теріальні, як і фізичного. 

У двадцятому сторіччі остаточно сформува�
лися концепція та методи психологічної бо�
ротьби. Виникло розуміння того, що “полем
бою” може бути мозок людини, її свідомість та
світогляд. Привабливим у психологічній бо�
ротьбі є її прихованість та всеосяжний вплив.
Якщо вдалося спотворити свідомість людини,
насадити їй потрібні противнику ідеї, то така
людина завжди діє згідно потворним погля�
дам, які є вигідними тому, хто їх впроваджує.
Окрім того, така людина, як уражена вірусом,
не тільки “хворіє” сама, а й стає активним роз�
повсюджувачем “зарази”. Суспільство, яке
уражено “вірусом” шкідливих для нього ідей,
приречене, якщо не має відповідних за�
побіжних, захисних і протидіючих структур.
Аналогом може слугувати комп’ютерна мере�
жа, уражена вірусами, яка не має антивірусно�
го захисту. Така мережа приречена на знищен�
ня. Розробка питань, пов’язаних з маніпулю�
ванням свідомості, залишається гострою нау�
ково�практичною проблемою. 
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Механізми психологічного впливу на лю�
дину вивчалися доволі давно. Але уперше в
історії людства безмежний психологічний
вплив на маси і маніпулювання свідомістю
здійснили комуністи – “вождь світового
пролетаріату” товариш Ленін і “полум’яний
трибун революції” товариш Троцький. То�
тальна невпинна несамовита пропаганда
дозволяла тривалий час маніпулювати сот�
нями мільйонів людей, вивести особливу
породу населення, яке намагається “рухати�
ся у перед з головою повернутою назад” –
так званих совків. У спогадах про свою
службу в НКВС�МДБ чекіст�утікач Микола
Хохлов пише: “Я пам’ятав слова Леніна, що
мистецтво є могутнім засобом впливу на
психологію мас і знав, що майбутнє ко�
мунізму залежить від битви за свідомість
людей” (Хохлов Н.Е., 1957).1 Так думав 16�
річний юнак 80 років тому. У сучасній Ук�
раїні з розумінням такої прописної істини
щось не складається.

Важливе значення мав досвід Німеччини
часів Другої світової війни, коли А. Гітлер і
Й. Геббельс довели техніку психологічного
маніпулювання масою до досконалості та
вперше потужно використали для цього то�
гочасні комунікації, зокрема � засоби масо�
вої інформації – радіо, газети, ілюстровані
журнали, книги, спеціальні пропаган�
дистські видання, плакати, а також мистецт�
во – кіно, театри, картини, скульптури. У пе�
реднему слові до книги Курта Ріссе “Тоталь�
ний шпіонаж” написано таке: “Геббельс
підкупав газети в державах всього світу, там
де існують продажні ЗМІ. Він створював свої
газети, пробирався на радіо, проштовхував
своїх агентів у театри та кіностудії” (Рисе К.,
1945).2 Ці двоє німців сформулювали ос�
новні правила психологічного впливу на
масу: інформація повинна бути міцною і
приголомшливою, більше впливати на
емоції, ніж на розум, повинна бути лаконіч�
ною, стверджувальною, однозначною і зро�
зумілою простому бюргеру. Населення не�

обхідно занурити у визначений інформа�
ційний простір, де немає місця різноманіттю
думок. Лозунги, лозунги і ще раз – лозунги.
Усі засоби масової інформації працюють
узгоджено і безперервно. Достатньо пере�
дивитися документальні та водночас пропа�
гандистськи фільми тих часів, створені
Ленні Рифеншталь, і які не залишають бай�
дужим жодного глядача, щоб відчути мо�
гутні можливості психологічного впливу на
людей, силу правильно побудованих про�
пагандистських програм. Загалом, за заду�
мом фюрера, усі державні органи, заклади,
установи, служби, німецькі громадські ор�
ганізації, у тому числі – закордонні, повинні
працювати як один механізм проти ворога і
на благо Vaterland.3 Вони це називали то�
тальним шпіонажем.

Досі неперевершеною працею цього нап�
рямку наукових досліджень залишається
монографія повоєнних часів видатного ук�
раїнського лікаря�психоневролога профе�
сора К.І. Платонова (Платонов К.И., 1962)4 –
батька відомого психолога К.К. Платонова.
На сьогодні маніпулювання свідомістю та
поведінкою людини або маси стало ре�
альністю і залежить тільки від наявності за�
мовника та досвідченого колективу вико�
навців у складі психіатра, психофізіолога,
психолога, практикуючого політолога і
соціолога.

Матеріальною основою сприйняття пси�
хологічного впливу є головний мозок люди�

ни та його психофізіологічні особливості,
його психічні властивості, стани та процеси.
Методики впливу базуються на феномені
навіювання, введення в оману, субсенсор�
них механізмах сприйняття аудіовізуальної
інформації та особливостях менталітету ок�
ремої особи, групи або маси.

Проведення навіювання в діапазоні від
однієї особи до величезного натовпу потре�
бує професіоналізму і базується на визначе�
них психофізіологічних і психологічних
аксіомах. Розглянемо деякі з таких аксіом.

Перша аксіома стосується особливостей
сприйняття людиною реальності і полягає у
тому, що навіювання сильніше за реальність.
Правильно проведене навіювання формує
таке світосприйняття, коли навіяна інфор�
мація не дає людині можливості побачити
оточуючий світ таким, яким він є. Яскравим
прикладом цього явища може слугувати
простий експеримент, який часто проводять
на сцені так звані естрадні гіпнотизери.
Піддослідному навіюють, що зараз він буде
їсти апельсин, а насправді дають скуштува�
ти цибулину. Піддослідний з задоволенням
їсть цибулю, а на запитання відповідає, що
вживає дуже смачний апельсин. Водночас з
його очей течуть сльози. Людина сприймає
продукт не таким, яким він є, а таким, як йо�
му навіяли. Навіювання змінює світогляд
людини в напрямку, який потрібен тому, хто
навіює. Сподівання на те, що “холодильник
переможе телевізор”, тобто реалія, зокрема
зубожіння та голод, переможуть брехливе
навіювання, є марними. Достатньо, щоб
черговий “геній, вождь і полководець” наві�
яв через телевізор, що в зубожінні поневоле�
них ним народів винні масони США і фашис�
ти України, щоб цей нещасний зубожілий

Cистемна (гібридна) війна – це форма протиборства, яка базується на сполученні декіль?
кох складових, зокрема, економічної, психологічної, соціальної та фізичної, які побудо?
вані за принципом взаємодії між собою (синергії), посилюють одна одну і дозволяють до?
сягнути більшого результату в коротший термін і з меншими втратами (принцип “1+1=3”)

1С.19. Прим. авт.
2С.4. Прим. авт.
3Батьківщина (нім.). Прим. авт.
4С. 532. Прим. авт.
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натовп повернув свій “праведний” гнів у бік
України. Щоденне невпинне навіювання
бере верх над реалією і натовп несамовито
любить своїх брехливих злодійкуватих ти�
ранів. Схоже, як зауважив 380 років тому П.
Кальдерон де ла Барка, життя може перет�
воритися на сон, а сон – у життя (Pedro
Calderon de la Barca y Barreda Gonzalez de
Henao Ruiz de Blasco y Riano, 1635).1

Друга аксіома стосується особливостей
мислення людини. Мозок людини є подіб�
ним комп’ютеру, точніше навпаки, але зміст
правила від цього не змінюється. Особ�
ливість мислення людини полягає у тому,
що мозок може оперувати тільки тією
інформацією, яка в ньому є. Мозок не може
оперувати тим, чого в ньому не існує. Виз�
начена інформація, “завантажена” в голову
людини, наприклад, через телебачення,
формує той контент і такі категорії, якими
людина мислить. Занурення людини у виз�
начений інформаційний простір примушує
її думати так, як того хоче той, хто таку
інформацію розповсюджує. Так, прихиль�
ники “русского мира”, так звані ватники та
совкі, є ураженими російською пропаган�
дою і, як Дементій Варламович Брудастий,
герой оповідання М.Є. Салтикова (Щедрі�
на) про місто “Глупов”, котрий мав у голові
органчик, стереотипно повторюють навіяні
фрази (Салтыков (Щедрин) М.Е., 1879). 

Третя аксіома стосується переконань лю�
дини і можливості зміни цих переконань.
Психофізіологічні закони свідчать, що попе�
редньо сформована в корі головного мозку
домінанта, позитивна або негативна, є стій�
ким утворенням. Якщо, наприклад, до виз�
наченої події або явища у людини сформо�
вано стійку позитивну домінанту, спрощено
кажучи, позитивне ставлення, то змінити та�
ке ставлення на негативне стає вкрай неп�
ростим завданням. Як позитивна, так і нега�
тивна інформація, яка надходить від аль�
тернативного джерела з метою зміни до�
мінанти, тільки посилює існуючу домінанту.
Важлива особливість намагання зміни до�
мінанти полягає у тому, що такі намагання
завжди викликають роздратування і агресію
з боку людини, котру хочуть переконати в
зворотному. Попередньо сформована до�
мінанта визначає особливість подальшого
сприйняття інформації.

Четверта аксіома стосується поняття “за�
разності” спотвореної інформації. Ніщо так
швидко не знаходить свого слухача, як
спотворена інформація, чутки, плітки, обго�
ворення подій, яких ніколи не було, конк�
ретних людей, особливо відомих в суспіль�
стві. Зараження широкого загалу неякісною
інформацією стається доволі швидко. Ця за�
кономірність враховується в усіх психо�
логічних тестах, спрямованих на вивчення
особистості людини, зокрема, у “шкалі не�
правди”. Одна людина, яка зловмисно роз�
носить спотворену інформацію або її жерт�
ва, яка сприйняла і засвоїла цю інформацію,
може протягом дня “заразити” нею декілька
десятків своїх співрозмовників. Розповсюд�
ження такої інформації відбувається в гео�
метричній прогресії. Особливо ефективне
формування громадської думки через роз�
повсюдження інформаційної зарази мож�
ливе за умови її очікуваності в суспільстві,
підготовленості суспільства для її сприйнят�
тя, приємності цієї інформації через попе�
реднє формування відповідної домінанти.    

П’ята аксіома стосується формування у
людини залежності від джерела інформації,
яке на нього систематично впливає. У люди�
ни формується така ж сама залежність від
інформаційного джерела, як і до психоак�
тивних речовин. Людина, яка знаходиться
під впливом звичного джерела інформації,
подібно наркозалежній особі потребує
постійної “дози” впливу та навіювання.
Припинення інформаційного впливу викли�

кає такий саме синдром відміни, як у нарко�
залежного – відміна наркотику. Синдром
відміни інформації виявляється психічним
пригніченням, розгубленістю, нападами
підвищеної дратівливості, гніву та агресії.
Така людина включається в активні пошуки
звичного джерела інформаційного впливу
та навіювання.

Незграбні непродумані наміри влади об�
межити вплив російських ЗМІ на населення
контрольованих Україною територій в зоні
проведення АТО призвели до синдрому
відміни у місцевого населення і незадово�
ленню. Людей з інформаційною залежність
слід лікувати за тими ж принципами, як і
наркозалежних. Цікаво звернути увагу на
те, що феномен формування залежності від
навіювання і джерела навіювання є давно
відомим. Практикуючі психотерапевти час�
то зустрічаються з випадками особливої
форми любові до себе від жінок, котрі
відвідують їхні сеанси навіювання.    
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Шоста аксіома відноситься суто до ук�
раїнських реалій, а саме – до особливостей
сприйняття частиною населення України
маніпулятивного впливу з боку ЗМІ РФ.
Йдеться про людей із слабкою організацією
головного мозку. Через слабкість централь�
ної нервової системи таки люди не мають
власних стійких переконань, бачать світ не
“своїми очима” та легко підпадають під
вплив ворожих ЗМІ. Для них характерними
є деякі особливості сприйняття і психічної
переробки навіяної інформації. 

Так, помічено, що переважна більшість
особин, котрі підпали під вплив пропаганди
“русского мира” та “духовних скрепов”, не
прагнуть опинитися в тому “раю” та вхопити�
ся за “скрепы”, вони не їдуть туди. Це прин�
ципова відмінність від цивілізованих людей.
Якщо єврей полюбив Ізраїль, то він пакує
валізи і їде на історичну батьківщину. Якщо
українець починає перейматися, наприк�
лад, “канадським світом”, то він пакує валі�
зи і їде до Канади. Якщо поляку подобаєть�
ся Німеччина, то він їде до Німеччини. У до�
сліджуваного контингенту – інакше. На�
приклад, до початку агресії РФ на кожного
громадянина України, котрий виїхав на
постійне місце проживання до РФ, прихо�
дилося чотири громадянина РФ, які пе�
реїхали на постійне місце проживання до
України. Дослідники стверджують, що при�
хильники “русского мира” не можуть поки�
нути українські сало, паляницю, борщ,
горілку, гарний клімат, добрих працьовитих
українців та залишаються в Україні і кличуть
цей “мир” до себе. Внаслідок приходу цього
“мира”, зокрема на Донбас, отримують
суцільну руїну. Це психофізіологічне виклю�
чення показує, що інколи шлунково�киш�
кові рефлекторні впливи на центральну
нервову систему можуть конкурувати з
навіюванням.

Розглянемо основні елементи переду�
мов, організації та методів психологічної
боротьби. Особливості менталітету окре�
мої людини або населення, котре буде
піддаватися маніпулюванню, відіграють
значну роль у розробці програми психо�
логічного впливу. На євразійському прос�
торі можна виділити два основних типи
менталітету, а саме європейський та північ�
ноазійський. Європейський менталітет від�
різняється потягом до ініціативності, плю�
ралізму, рівноправ’я, різноманітності цент�
рів впливу, сприйняття керівника як досвід�

ченого менеджера та провідника рекомен�
дацій експертів – професіоналів, котрі його
оточують. Північноазійській менталітет ха�
рактеризується потягом до безініціатив�
ності, одноманітності, підкорення, центра�
лізованого автократичного впливу, сприй�
няття начальника як самодержця, який знає
все і може самостійно приймати які завгод�
но рішення, а окрема людина, персонал,
маса повинні виконувати які завгодно
“мудрі” вказівки. Це, образно кажучи, “му�
рашина” цивілізація. Перший, європейсь�
кий, варіант менталітету допомагає ство�
ренню стійких ефективних суспільств, які
можуть успішно протистояти маніпулюван�
ню. Другій, північноазійський, варіант мен�
талітету перетворює суспільство в нестійке
ситуативне об’єднання людей, доля котрих
залежить від примх і забобонів однієї лю�
дини. Таке суспільство є надзвичайно враз�
ливим щодо маніпулювання громадською
думкою.

Для досягнення ефективного руйнівного
психологічного впливу на масу необхідне
послідовне вирішення низки основних зав�
дань: 

➢ створення власного інформаційного про�
стору на території, яка підлягає психологіч�
ному впливу

➢ обмеження доступу будь�якої несанк�
ціонованої інформації на таку територію
шляхом пригнічення, а при можливості – і
повного знищення її джерел (технічних,
людських), занурення населення у інфор�
маційний простір визначеного змісту  

➢ максимальне обмеження вільного пере�
сування людей за межі зони, що піддається
інформаційній обробці, а за неможливості
повного обмеження пересування людей –
організація джерел психологічного впливу у
місцях найбільшого скупчення осіб, котрі
тимчасово виїхали за межи зони психо�
логічної обробки

➢ інформаційна, а за можливості і фізична
ізоляція, дискредитація і “демонізація” (фор�
мування негативного образу) небажаних лі�
дерів противника, що мають вплив на маси

➢ організація безперервного радіо� і теле�
мовлення, випуску друкарської продукції,
насичення Інтернету необхідною інформа�
цією, брутальною брехнею, витонченими
фейками, розповсюдження чуток необхід�
ного змісту

➢ пошук осіб, схильних до різних форм
співробітництва із противником (запро�
данці, “корисні ідіоти”, зрадники, агенти
впливу) та інтенсивне створення їм образу
борців за щастя народу і поширення через
них необхідної інформації

➢ створення винятково позитивного, ге�
роїчного, фантастичного, недосяжного об�
разу агресора, особливо його провідників і у
першу чергу – харизматичного, неперемож�
ного, могутнього вождя, генія і полководця

➢ створення у населення, котре піддається
обробці, комплексу нікчемності, неповно�
цінності, ідей самознищення, почуття про�
вини, формування тривожно�депресивного
стану, неминучої необхідності і доцільності
скоритися насильству.

1П’єса “Життя – це сон” (ісп. La vida es sueno), написана в 1632–1635 рр. На сцені була впер�
ше поставлена в Мадриді в 1635 році. У центрі твору – конфлікт між долею та обов’язком,
людиною та природою, владою та особистістю. Прим. ред.
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Серед етапів і прийомів навіювання не�
обхідної інформації через ЗМІ можна на�
вести наступні.
1. Етап занурення. Використовуючи спеці�
ально розроблені аудіо, візуальні, аудіо�
візуальні інформаційні ряди, привчити на�
селення до засобів масової інформації як до
чогось звичного, повсякденного, без чого
неможливо обійтися. Відмінною рисою цих
інформаційних програм є їхня легкість для
сприйняття, поверхневість, банальність. Во�
ни привчають людей бездумно сприймати
практично будь�яку інформацію. Приклада�
ми таких програм, які сплощують людську
психіку і усувають  критику, є численні безкі�
нечні телесеріали, цілодобові радіопрогра�
ми, на яких пропонують примітивну і цілком
одноманітну музику, серії газетних статей
про те, хто з ким спить, хто і як швидко роз�
багатів, як швидко схуднути, поглинаючи
багато їжі і нічого не роблячи, про користь
вживання пива, горілки, паління і т.п. під час
спостереження за футбольним матчем.
2. Етап маніпулювання. Після підготовки,
що нівелює психіку населення, знижує кри�
тику і відкриває “ворота навіюваності”, по�
винні з’являтися програми, розраховані на
маніпулювання суспільною свідомістю. Го�
ловним дієвим чинником  таких програм є
неправда, яка подається брутально або
різноманітними витонченими способами.
Брехливу інформацію необхідно не тільки
виготовити відповідним чином, але і подати
у формі, зручній для сприйняття. Крім того,
людина, котра подає цю інформацію, також
повинна мати благовидний вигляд і викли�
кати довіру. В цілому найбільш ефективною
є пряма брутальна брехня, яка повторюєть�
ся тривалий час та з різних джерел. Форми
надання брехливої інформації досить різ�
номанітні та можуть бути предметом окре�
мого дослідження.
3. Етап управління. Занурення в інфор�
маційне поле, що складається із суцільно
регульованих потоків неправди, здійсню�
ється за рахунок прямої брутальної брехні –
для швидкого вирішення короткострокових
завдань: брехні, яка подається за допомо�
гою спеціальних лінгвістичних прийомів –
для вирішення середньострокових завдань,
і брехні, що супроводжується “науковим
обґрунтуванням”, історичними екскурсами,
яскравими, такими, що подаються у перек�
рученому вигляді, прикладами, думкою
фальшивих авторитетів, які є, як правило,

спеціально підготовленими людьми, пси�
хічно неврівноваженими або схильними до
співробітництва із противником особами –
для досягнення довгострокової мети. 
4. Етап пригнічення. Потужним важелем
психологічного впливу на масу є релігійна
пропаганда. Впровадження у свідомість ма�
си ідеї смиренності, самообмеження, пошу�
ку щастя в загробному світі, перекручене
тлумачення релігійних догматів і формуван�
ня образу ворога, нав’язування ідей і дій в
інтересах агресора, перетворює людей у
легко керовану масу.
5. Технічне забезпечення. Весь комплекс
інформації, розрахований на маніпулюван�
ня суспільною свідомістю, подається з вико�
ристанням фізіологічних і психологічних за�
конів її сприйняття. Використовуються спе�
ціально змонтовані відеоряди, особлива
побудова текстів, особливий темп і моду�
ляції мовлення. Маніпулювання через вико�

ристання субсенсорних механізмів сприй�
няття аудіовізуальної інформації представ�
ляє з себе суто технічний вплив на підсві�
домість людини з метою спрямування ду�
мок і діяльності в потрібному напрямку. Се�
ред значної кількості субсенсорних прийо�
мів найбільш старим і відомим широкому
загалу є так званий 25 кадр.

Для прикладу розглянемо один з прийо�
мів маніпуляції сприйняттям інформації.
Наведені нижче рядки формують специфіч�
не сприйняття тексту і заважають читачеві
правильно сприйняти інформацію (рису�
нок). Прочитайте голосно наведені рядки
безглуздих сполучень латинських літер. 

Цей тест показує, що людині можна
нав’язати визначений алгоритм сприйняття
інформації, підготувати несвідомі психічні
механізми до визначеного сприйняття ото�
чуючого, завадити бачити і розуміти інфор�
мацію в повному обсязі, внаслідок чого во�
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на перестає помічати деякі змістовні еле�
менти. Так можна формувати психологічну
скотому, тобто нездатність об’єктивного
сприйняття і осмислення інформації. Інфор�
маційне лушпиння, наприклад, неправда
може завадити бачити правду. Не завжди
можна знайти зерно правди, загублене в
лінгвістичному камуфляжі.

Тільки 15% з обстежених пересічних ро�
сійськомовних громадян знаходять в зап�
ропонованому тексті закодовані російські
слова “топор” і “почва”, в той час, як решта
85% – читають ці слова як “моноп” і “норба”
через наперед заданий алгоритм сприйнят�
тя. У людей, підготовлених до неупередже�
ного сприйняття інформації, незалежно від
форми її подачі, результати обстеження сут�
тєво відрізняються: майже 75% респон�
дентів знаходять заховані в тексті слова “то�
пор” і “почва” і тільки 25% їх не виокремлює. 

Ще одним з улюблених прийомів маніпу�
лювання суспільною свідомістю є фрагмен�
тарна подача правдивих фактів у спеціаль�
но змонтованих інформаційних репорта�
жах, що призводить до перекрученого ро�
зуміння подій. У даному випадку можна го�
ворити, що неправдою є не тільки бруталь�
на брехня, але і неповна правда, спеціально
оброблена правда. 

Варто особливо відзначити, що в таких
умовах найважливіше значення для юри�
дичної, експертної, політичної, соціальної,
психологічної практики набуває чітке виз�
начення поняття неправди. 

Неправда – це усе, що вводить в ома�

ну, призводить до перекручених вис�

новків, рішень і дій. Таке визначення неп�
равди дозволяє звинувачувати не тільки
прямих брехунів, але і тих, хто використо�
вує спеціальні прийоми введення в оману.
Це визначення орієнтує не тільки на аналіз

змісту інформації, що подається, але і на
аналіз способів подачі, особливостей сприй�
няття і результатів впливу інформації. 

Таким чином, психологічною основою
впливу на людину через засоби масової
інформації є маніпулювання індивідуаль�
ною і суспільною свідомістю. Маніпулюван�
ня свідомістю здійснюється шляхом зану�

рення людей у визначе�
ний керований інфор�
маційний простір, у яко�
му створюється вигада�
на, неіснуюча, віртуальна
картина світу. Основою
формування віртуально�
го інформаційного прос�
тору є неправда. 

Що стосується протидії
психологічному впливу
через ЗМІ, то важливим
фактором зміцнення на�
ціональної безпеки дер�

жави та позитивного розвитку громадянсь�
кого суспільства є розробка чіткої та послі�
довної програми побудови та розвитку за�
собів масової інформації, створення відпо�
відного інформаційного простору на тере�
нах держави та за її межами. Серед основ�
них завдань можна виокремити наступні:   

➢ розробка і впровадження заходів щодо
захисту від негативного психологічного
впливу населення і провідників держави

➢ формування і впровадження на теренах
держави єдиної державницької національ�
ної ідеї

➢ формування загальнодержавних про�
ектів політичного, економічного та соціаль�
ного спрямування

➢ налагодження регулярного психологіч�
ного супроводження стратегічних політич�
них, економічних та соціальних проектів в
середині держави та на міжнародній арені

➢ проведення моніторингу соціально�пси�
хологічного стану у державі

➢ визначення найбільш актуальних соці�
ально�психологічних проблем

➢ розробка рекомендації з подолання
соціально�психологічних ускладнень

➢ розробка рекомендації з попередження
соціально�психологічних ускладнень

➢ розробка рекомендації з впровадження в
суспільство розроблених рекомендацій

➢ проведення моніторингу ефективності
впровадження розроблених рекомендацій
з оптимізації соціально�психологічного ста�
ну в державі

➢ створення в світовій спільноті позитивно�
го іміджу держави.

Слід зауважити, що контроль над засоба�
ми масової інформації надає можливість
маніпулювання суспільною думкою, а мож�
ливість маніпулювання суспільством є до�
сягнення маніпулятором своєї мети. Тому в
сучасному світі боротьба за контроль над
ЗМІ є найбільш жорстокою й одночасно
прихованою. Контроль над ЗМІ породжує
почуття могутньої, майже безмежної вла�
ди, а безмежна влада породжує нестримне
ваблення до повної монополізації, повна ж
монополізація породжує можливість керу�
вання великими групами людей, масами,
державами й навіть світом буквально з од�
ного кабінету. Однак така система маніпу�
лювання, як втім і будь�яка тоталітарна сис�
тема, побудована за принципом жорсткого
централізму, несе в собі саморуйнівний по�
тенціал: достатньо заволодіти головним
кабінетом, щоб змінився володар світу і,
відповідно, мета і завдання впливу. Абсо�
лютна монополізація, в тому числі і засобів
масової інформації, є останнім кроком пе�
ред розвалом існуючої системи маніпуляції
масовою свідомістю. Відповідно до цього,
основою стабільності, в тому числі суспіль�
ної думки та соціальних процесів, є плю�
ралізм в політичному та соціально�психо�
логічному розумінні – чим ширша база, тім
більш стійким є утворення.
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Важливим фактором стабільності суспіль�
ства є правильний підбір кадрів, особливо на
провідні державні посади, в спецслужби,
збройні сили, засоби масової інформації то�
що. Підбір патріотичних, чесних, працьови�
тих, морально здорових професіоналів мож�
на здійснювати за допомогою кадрових полі�
графних опитувань (Варламов В.А., 2004;
Морозова Т.Р., 2015)1 за умови відповідного
підбору та підготовки самих поліграфологів.
Безумовно, поліграфні перевірки не є пана�
цеєю і єдиним методом підбору кадрів, але
вони є найбільш точним, доказовим і дієвим
методом. Саме за допомогою поліграфа
після Другої світової війни вдалося звільнити
державний апарат Німеччини від прихова�
них нацистів, яких не змогли виявити іншими
засобами перевірок. Давньогрецький гео�
метр, інженер і математик Архімед говорив:
“Дайте мені точку опори і я переверну Зем�
лю”. Поліграфні перевірки є саме тою точкою
опори, через яку можна перевернути з голо�
ви на ноги всю кадрову політику в державі.

Треба враховувати, що розвиток суспіль�
ства визначається, у першу чергу, мораль�
ними та психологічними, а не економічни�
ми, політичними або якимось іншими по�
хідними факторами. Суспільство, яке буду�
ють люди, є прямим відображенням їх мо�
ралі та інтелекту, в кінці кінців – відображен�
ням функціональних можливостей їхнього
головного мозку. Недооцінка морально�
психологічного фактору, як провідного в
розбудові сучасної розвинутої держави,
тягне за собою тяжкі наслідки, зокрема –
корупцію, яка, як іржа, роз’їдає суспільство
та приводить його до межі зникнення.

* * *
Наведений матеріал дозволяє зробити деякі
узагальнення. 

Наприкінці ХХ сторіччя методи як позитив�
ного, так і негативного психологічного впли�
ву на окрему людину, групу людей або масу
набули широкого розповсюдження. Їх вико�
ристання у повсякденній діяльності розвину�
тих держав, крупних та відносно дрібних
фінансових та економічних груп, окремих за�
можних осіб стало регулярним явищем. Пси�
хологічні технології використовуються для
впровадження політичних або економічних
ідей, руйнування або створення світогляду,
дискредитації або піднесення окремих осіб,
угрупувань, народів. Міцний руйнівний пси�

хологічний вплив передує сучасним зброй�
ним конфліктам. Психологічними техноло�
гіями просякнута як зовнішня, так і внутрішня
діяльність розвинутих держав.

Психологічний вплив можуть здійснюва�
ти окремі спеціально підготовлені люди або
угрупування фахівців як під час безпосе�
реднього контакту з об’єктом впливу, так і
опосередковано, а саме – через листуван�
ня, телефонні розмови, засоби масової
інформації, цілеспрямовані чутки й плітки.

Важливою складовою профілактики руй�
нівного психологічного впливу виступають
превентивні поліграфні опитування ключо�
вих осіб в тому чи іншому напрямку роботи

з метою виявлення пріоритетів їхньої ді�
яльності.  

Головними напрямками інформаційно�
психологічної боротьби в сучасних умовах
можна вважати індивідуальний захист ке�
рівництва держави, службовців державного
управлінського апарату, збройних сил,
спецслужб, правоохоронних відомств від
зовнішнього та внутрішнього негативного
психологічного впливу, формування у насе�
лення активного державницького патріотич�
ного менталітету, формування позитивного
іміджу держави на світовій арені, активний
захист від агресивних зазіхань в світовому
інформаційно�психологічному просторі.
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З
ло войны и благо мира до такой степени
известны людям, что с тех пор, как мы
знаем людей, самым лучшим пожелани�

ем было приветствие «мир вам», – писал ве�
ликий российский писатель Лев Николаевич
Толстой. И ведь правда, что может быть важ�
нее мира?!

По состоянию на июнь 2017 года, с начала
агрессии России против Украины, на Донбас�
се погибли 2696 украинских военных.

Министр внутренних дел Арсен Аваков от�
метил, что общепризнанный международный
стандарт по военным конфликтам – 90–95%
участников боевых действий впоследствии
имеют медицинские (связанные с нервной
системой) и социальные проблемы, а у трети
диагностируется посттравматический синд�
ром, результатом которого нередко бывают
самоубийства. По словам министра Авакова,
в Украине, по состоянию на начало июня 2017
года, зарегистрировано около 500 случаев са�
моубийств участников антитеррористической
операции (АТО). Однако цифра может быть
несравнимо выше, поскольку в некоторых
случаях гибель ветеранов АТО не квалифици�
руется как суицид.

Профессор, доктор медицинских наук, за�
ведующий отделом радиационной психонев�
рологии Института клинической радиологии
Государственного учреждения «Националь�
ный научный центр радиационной медицины
Национальной академии медицинских наук
Украины» Константин Логановский утверж�
дает, что частота суицидов среди бойцов АТО
на порядок выше, чем в целом в Украине. «По
официальной открытой информации мы мо�
жем оценить, что частота суицидов среди бой�
цов АТО почти намного выше, чем в Украине в
целом. Среди примерно 280 тысяч участников
АТО осуществлено 500 завершенных самоу�
бийств или 178,57 на 100 тысяч. Эксцесс само�
убийств после войны составляет 8,42. То есть,
почти в 10 раз больше, чем в «норме». Это при

том, что мы не имеем достоверной информа�
ции о «скрытых самоубийствах», как, напри�
мер, целенаправленная автокатастрофа с
целью совершения суицида», – говорит про�
фессор Логановский.

В свою очередь, психиатр, заведующий ка�
федрой психологии и общественно�гумани�
тарных дисциплин в Межрегиональной ака�
демии управления персоналом Сергей Виш�

ниченко отмечает, что причиной самоу�
бийств среди ветеранов АТО являются проб�
лемы психологического характера. «За 2 года �
с 2014 по 2016 год – заболеваемость психичес�
кими расстройствами значительно выросла.
Если говорить о том, чем больше страдают во�
еннослужащие, принимающие участие в бое�
вых действиях, то, к сожалению, это нарколо�
гические проблемы, в частности, алкоголь», –

Самоубийства ветеранов
антитеррористической операции: 
что такое посттравматический синдром 
и как помочь защитнику с ним справиться

Ю. Юлина
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говорит психиатр. По его словам, особенно
остро эта проблема стоит у тех, кто был мо�
билизирован, а не добровольно ушел на
войну. «Лица, которые осознанно принима�
ют участие в боевых действиях, более ус�
тойчивы психически. У тех, кто призван по
принуждению, гораздо больше психичес�
ких проблем», – отмечает доктор.

Впервые психологические изменения у
людей, переживших ту или иную экстре�
мальную ситуацию, были описаны Якобом
Мендесом Да Костой в 1871 году у солдат во
время Гражданской войны в Америке и бы�
ли названы «синдром солдатского сердца».
В 1941 году американский психоаналитик и
антрополог Абрам Кардинер назвал это яв�
ление «хроническим военным неврозом» и
показал, что военный невроз имеет как фи�
зиологическую, так и психологическую при�
роду. Он впервые дал комплексное описа�
ние симптоматики: 

➢ возбудимость и раздражительность 

➢ неудержимый тип реагирования на вне�
запные раздражители 

➢ фиксация на обстоятельствах травмати�
ческого события 

➢ уход от реальности 

➢ склонность к неуправляемым агрессив�
ным реакциям.

Квалифицироваться, как самостоятель�
ный, синдром посттравматического стрес�
сового расстройства (ПТСР) стал только в
1980 году.

* * *

Что такое посттравматический

синдром?

В современной науке выделены такие его
основные симптомы:

➢ так называемые флешбэки, когда трав�
мирующее событие переживается снова и
снова

➢ значительный психологический дистресс
под влиянием внешних и внутренних разд�
ражителей, которые символизируют какой�
либо аспект травмирующего события или
напоминают о нем; например, реакция
жертв нацистских концентрационных лаге�
рей на вид свастики, участников боевых
действий – на соответствующие передачи
по телевидению

➢ потеря интереса к значимым ранее ви�
дам деятельности или участию в них

➢ ощущение отгороженности от окружаю�
щих – возникает ощущение одиночества да�
же в кругу семьи, детей, близких и друзей

➢ сужение диапазона аффективных реак�
ций – плохое настроение, постоянное недо�
вольство собой и окружающими, раздра�
жительность, апатия, потеря интереса к ок�
ружающей действительности, снижение
реагирования на сенсорные раздражители

➢ неспособность ориентироваться на дли�
тельную жизненную перспективу – форми�
руется короткая жизненная перспектива,
человек планирует свою жизнь на короткое
время, возникает ощущение «неперспек�
тивного будущего»

➢ раздражительность и вспышки гнева.

Как распознать склонность 

к самоубийству?

По словам психиатра Сергея Вишниченко,
многие ветераны АТО по возвращению до�
мой сталкиваются с непониманием части
общества, испытывают разочарование. «У
одних – агрессия на мир, на тех, кто там (на
войне – прим. ред.) не был. У других – аг�
рессия на себя. Мол, со мной что�то не так.
И им легче уйти, нежели принять этот
факт», – говорит доктор. В то же время, он
утверждает, что в большинстве случаев го�
товящийся суицид можно распознать, пос�
кольку боец ищет поддержки у близких,
рассказывает о своих чувствах. «Есть тот су�
ицид, который четко планируется и стано�
вится достоянием общественности. И есть
спонтанный суицид, который никак нельзя
распознать. Обычно идет пересмотр смыс�
лов и жизненных ценностей, человек пыта�
ется отсортировать какие�то свои дела, раз�
дать свои вещи, поручить свои обязатель�
ства кому�то другому. Главное, по чем мож�
но распознать, – упадническое настроение.
Он очень часто может высказывать недо�
вольство собой, жизнью. Может говорить,
что лучше умереть, повеситься, что лучше
бы он не вернулся», – говорит психиатр.
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Как спасти человека?

Профессор Константин Логановский выде�
ляет три этапа работы с участниками АТО.
«Во�первых, контроль на допуск к боевым
действиям с точки зрения состояния психи�
ческого здоровья, злоупотребления психо�
активными веществами, а главное – суици�
дального мышления и поведения. Во�вто�
рых, постоянный мониторинг состояния
психического здоровья. В�третьих, лечение
и реабилитация», – утверждает профессор.

В свою очередь, психиатр Сергей Виш�
ниченко утверждает, что в Министерстве
внутренних дел и, в частности, в подчинен�
ных ведомству больницах активно занима�
ются вопросами психологической реаби�
литации ветеранов АТО. «Я не могу ска�
зать, что никто не занимается. Мы занима�
лись и занимаемся этой проблемой. В част�
ности, Министерство внутренних дел,
больницы, которые относятся к МВД, этим
щепетильно интересуются и занимаются», –
говорит Сергей Вишниченко. Однако, к со�
жалению, далеко не каждый ветеран АТО
спешит обращаться за помощью. «Как пра�
вило, они стараются не попадать в поле

зрения ни психологов, ни психиатров», –
отмечает доктор. По его словам, лечение
ПТСР – это, в первую очередь, работа с
психологом, а медикаментозное лечение, в
том числе антидепрессантами, является
вспомогательным. «В основе оказания по�
мощи, прежде всего, стоит психотерапия.
Медикаментозное лечение – как вспомога�
тельное. Для снятия остроты состояния», –
подчеркивает Сергей Вишниченко. Он так�
же отмечает, что когда боец АТО с различ�
ными травмами попадает на стационар в
больницу МВД, независимо от отделения,
он обязательно проходит осмотр у психо�
лога и психиатра. Однако для того, чтобы
правильно диагностировать расстройство,
врач должен иметь высокую квалифика�
цию. А для лечения такого состояния нужно
время и материальное обеспечение со сто�
роны государства.

Проблема Украины в том, что, несмотря
на наличие целого ряда реабилитационных
центров по всей стране, нет единой обяза�
тельной и общедоступной программы реа�
билитации. К специалистам попадает малая
часть тех, кто проходит войну. Скорее, к

ним попадают случайно. А по факту долж�
ны быть направлены все бойцы без исклю�
чения. Потому что война – это травма для
всех участников. Просто у каждого она по�
разному проявляется.

Кроме того, в обществе должно меняться
отношение к психологам и психотерапев�
там. Обращаться к доктору должно стать ес�
тественным желанием человека – поскорее
избавиться от своей проблемы. В подс�
порье к психологической реабилитации
должна быть налажена работа и социаль�
ных программ, в частности, помощь в тру�
доустройстве ветеранов АТО.

Глава МВД Украины Арсен Аваков по�
обещал, что в скором времени в Совете на�
ционально безопасности и обороны будет
представлен ряд проектов по реабилитации
пострадавших от посттравматического
синдрома. «Это комплексная программа,
которая должна иметь государственное
значение… В целом наше видение проекта
мы предложим для СНБО», – сказал
министр Аваков.

Каким образом будет реализована эта
«комплексная программа», покажет время.
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ческие расстройства, которые будут транс�
формироваться в органическую патологию,
коморбидную патологию, а также обостре�
ние существующих психических и физичес�
ких болезней.

По масштабам влияния на общество вой�
на в Донбассе подобна Чернобыльской ка�
тастрофе. В Украине насчитывается около
1,6 млн внутренне перемещенных лиц (бе�
женцев и мигрантов). Более 100 тыс бойцов
принимают участие в АТО. На оккупирован�
ных территориях Донбасса до войны про�
живало около 3,8 млн человек. Все это тре�
бует комплексного биопсихосоциального
подхода к решению социальных, психоло�
го�психиатрических, наркологогических и
соматоневрологических проблем с учетом
приобретенного опыта.

Целью работы было, на основании пси�
холого�нейропсихиатрического обследова�
ния участников АТО и собственном почти
30�летнем опыте преодоления медико�со�
циальных последствий Чернобыльской ка�
тастрофы и результатах нейропсихиатри�
ческих исследований ветеранов войны в
Афганистане и других вооруженных конф�
ликтов обосновать научно�организацион�
ные подходы к охране психического здо�
ровья участников АТО, беженцев и мигран�
тов из Донбасса.

Объект и методы исследования

В январе 2015 – мае 2016 в отделе и отделе�
нии радиационной психоневрологии Госу�
дарственного учреждения “Национальный
научный центр радиационной медицины
Национальной академии медицинских на�
ук Украины” (ННЦРМ) было предоставлено
стационарную психолого�психоневрологи�
ческую помощь случайной выборке (основ�
ная группа) из 54 участников АТО (5 повтор�
но). Распределение бойцов за военными
подразделениями приведены на рисунке 1,

из которого следует, что их большинство
было добровольцами. Следует подчерк�
нуть, что почти все обследованные участни�
ки АТО находились под постоянным патро�
натом волонтеров из неправительственных
общественных организаций.

С целью сопоставления психического
состояния участников АТО с другими моде�
лями чрезвычайных ситуаций были обсле�
дованы следующие группы сравнения и
контроля:

➢ облученные внутриутробно и в возрасте
0–1 год на момент Чернобыльской катаст�
рофы (26 апреля 1986) и контрольная груп�
па – неэкспонированные лица того же воз�
раста (n=189 и 139, соответственно); воз�
раст этих обследованных был меньше, чем
в основной группе

➢ участники ликвидации аварии на Черно�
быльской АЭС (УЛНА, n=81) с PTSD и ко�
морбидной хронической цереброваскуляр�
ной патологией; возраст обследованных
этой группы был больше, чем в основной
группе

➢ эвакуированные из Чернобыльской зоны
отчуждения (n=76) с PTSD и коморбидной
хронической цереброваскулярной патоло�
гией; возраст обследованных этой группы
был больше, чем в основной группе

➢ участники боевых действий в Афганиста�
не (n=28) с PTSD и последствиями контузии
головного мозга; возраст обследованных
этой группы был больше, чем в основной
группе.

Диагностику расстройств психики и пове�
дения и заболеваний нервной системы осу�
ществляли по диагностическим рубрикам и

В
ойна всегда влияет на психику людей:
военных и мирного населения, из кото�
рых формируются контингенты бежен�

цев, мигрантов, пленных, заложников, жите�
лей оккупированных территорий и т.д. Война
приводит к радикальным изменениям всего
уклада жизни – время отмеряется от “до вой�
ны” и “после войны”. Оценка психических эф�
фектов войны чрезвычайно сильно зависит от
социально�политического устройства общест�
ва. Так, в “Опыте советской медицины в Вели�
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.” (Да�
виденков С.Н. (ред.), 1949) утверждалось, что
“...Высокое сознание и настоящий патриотизм
советского бойца обусловили значительное
общее снижение неврозов в армии и исклю�
чительно благоприятное течение невротиче�
ских заболеваний...”. На самом деле, это было
чисто советской пропагандой. По доказатель�
ным данным, нарушения психического здо�
ровья и ассоциированные с ними психосома�
тические расстройства у участников воору�
женного конфликта являются огромным ме�
дико�социальным бременем чрезвычайной
ситуации и насилия в любом обществе (WHO,
2013; Kessler R.C. et al., 2008). Посттравмати�

ческое стрессовое расстройство (Posttraumatic
Stress Disorder, PTSD) наблюдается в 0,3–6,1%
людей общей популяции и 15,4% – втянутых в
орбиту конфликта (Kessler R.C. et al., 2008;
Steel Z. et al., 2009).

Психическое здоровье согласно определе�
нию Всемирной Организации Здравоохране�
ния (ВОЗ), это состояние благополучия, при
котором человек может реализовать свой
собственный потенциал, справляться с обыч�
ными жизненными стрессами, продуктивно и
плодотворно работать, а также вносить вклад
в жизнь своего сообщества (WHO, 2001). В
этом позитивном смысле психическое здо�
ровье является основой благополучия и эф�
фективного функционирования для человека
и общества. Состояние психического здо�
ровья населения зависит и одновременно су�
щественно влияет на физическое здоровье и
социально�экономическую ситуацию госуда�
рства.

Психотравмирующие последствия чрезвы�
чайных ситуаций были описаны со времен
гражданской войны в США (1861–1865) в виде
психологических и психосоматических после�
дствий. Возникают депрессия, PTSD, зависи�
мость от психоактивных веществ, тревога,
связанная со здоровьем, необъяснимые с ме�
дицинской точки зрения симптомы (Bromet
E.J., 2014).

Военный конфликт на Донбассе драматич�
но и долговременно ухудшил и продолжает
негативно влиять на состояние психического и
физического здоровья участников антитерро�
ристической операции (АТО), мирного насе�
ления, беженцев и мигрантов (Напрєєнко О.К.
та ін., 2014; Колесник М., 2015; Мороз С.М. та
ін., 2015; Осуховська О.С. та ін., 2015; Хаустова
О.О. та ін., 2015; Табачніков С.І. та ін., 2015).
Главными ожидаемыми психолого�психиат�
рическими последствиями этой гибридной
войны являются связанные со стрессом рас�
стройства (в том числе острая реакция на
стресс, PTSD, расстройства адаптации), деп�
рессия, тревога, злоупотребление психоак�
тивными веществами, суициды, психосомати�
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Рисунок 1. Распределение участников АТО (n=54) по военным

подразделениям
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верно хуже, чем в контроле за счет прояв�
лений PTSD, самооценки здоровья – сома�
тической обеспокоенности, тревоги/бес�
сонницы, депрессии, социальной дисфу�
нкции, а также легких когнитивных нару�
шений.

Участники АТО имеют тенденцию к луч�
шему психическому состоянию, чем ветера�
ны войны в Афганистане, особенно за счет
более адекватного эмоционального восп�
риятия травмирующих событий.

В то же время, участники АТО находятся в
лучшем психическом состоянии, чем УЛПА
на ЧАЭС и эвакуированные из Чернобыль�
ской зоны отчуждения.

Профили личности пациентов основной
группы до участия в АТО (ретроспективно)
и на момент обследования приведенные на
рисунке 2, отражают признаки деформации
личности бойцов. Выявлено достоверное
(р<0,001) снижение уровня экстраверсии и
гипертимности и увеличение – нейротизма,
застревания, педантичности, возбудимости,
дистимности, циклотимности.

По результатам кЭЭГ обнаружены вы�
раженные нарушения биоэлектрической
активности головного мозга, в опреде�
ленной степени, органического характера
(до 50%), с билатеральной пароксиз�
мальной активностью, повышением
спектральной мощности бета�диапазона и
уменьшением альфа�диапазона. Это мо�
жет свидетельствовать о дисфункции кор�
тико�лимбической системы с признаками
значительной ирритации диэнцефальных
структур.

Ультразвуковое дуплексное сканирова�
ние экстракраниальных отделов брахиоце�
фальных сосудов выявило преобладание
утолщения комплекса интима�медиа у

участников АТО в возрастной категории от
50 лет и наличие венозной дизгемии по ба�
зальным венам Розенталя у лиц, перенес�
ших контузию головного мозга.

Клинические диагнозы в основной груп�
пе приведены в таблице 2, из которой сле�
дует, что основным диагнозом был PTSD
(91%) и контузия головного мозга (50%).
Распространены также цервикалгия и
люмбаго, соматоформная дисфункция ве�
гетативной нервной системы, последствия
акубаротравмы, нейросенсорная тугоу�
хость. У многих наблюдается коморбидная
соматическая патология. 

Лечение включало в себя назначение ме�
дикаментозной терапии – преимуществен�
но антидепрессантов (сертралин, эсцита�
лопрам, амитриптилин),  гепатопротекторов
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категориям Международной классифика�
ции болезней 10�го пересмотра (МКБ�10).

Для скрининговой диагностики уровня
когнитивных расстройств использовалась
Краткая шкала оценки психического статуса
(Mini�mental State Examination, MMSE)
(Folstein M.F. et al., 1975; MMSE, 2010). Дан�
ная шкала чаще всего применяется в совре�
менных эпидемиологических и клинических
исследованиях для оценки общего психи�
ческого статуса и состоит из ряда субтестов,
которые позволяют быстро и эффективно
оценить ориентировку во времени, месте, а
также состояние кратковременной, долгов�
ременной памяти, функцию языка, гнозиса,
праксиса, то есть, основные когнитивные
функции. Была применена следующая оцен�
ка уровня баллов MMSE: 28–30 баллов – без
выраженных изменений (практически здо�
ровые), 24–27 баллов – легкий когнитивный
дефицит, <23 баллов – стадии деменции.

Для качественной и количественной
оценки структуры психопатологического
синдрома и личности, и определенных пси�
хических расстройств использовали такие
психодиагностические методики:

➢ опросник общего здоровья (General
Health Questionnaire, GHQ�28) для изучения
соматоформных симптомов, тревоги/бес�
сонницы, социальной дисфункции и тяже�
лой депрессии (Goldberg D., 1981; Goldberg
D.P. et al., 1997);

➢ шкала самооценки депрессии Зунга
(Zung Self�Rating Depression Scale, SDS) для
определения немаскируемой депрессии
(Shafer A.B., 2006);

➢ опросники для оценки посттравматичес�
кого стрессового расстройства (posttrau�
matic stress disorder, PTSD): шкала воздей�
ствия событий Горовица (Impact of Events
Scale, IES), клиническая шкала для само�
оценки раздражительности “раздражи�

тельность, депрессия, тревога” (Irritability,
Depression, Anxiety, IDA) , которую исполь�
зовали для оценки возбуждения в связи с
PTSD; Миссисипская шкала для военных
PTSD (Mississippi Scale for Combat�Related
PTSD, M�PTSD). Эти методики оценивают
симптомы, характерные для PTSD, с по�
мощью самооценки и являются референт�
ными для изучения психологического дист�
ресса (Horowitz M.J. et al., 1979; Keane T.M.
et al., 1988; Loganovsky K.N. et al., 2013).

Для определения индивидуально�типо�
логических изменений личности после
участия в АТО проведено двойной анализ
профиля личности: до участия в АТО (рет�
роспективно) и на момент обследования.
Использовались методики диагностики ха�
рактерологических особенностей личности
Г. Шмишека – К. Леонгарда (Schmieschek H.,
1970) и личностного опросника Г. Айзенка
(Eysenck Personality Quationnaire) (Eysenck
H.J. et al., 1975; Loganovsky K. et al., 2016).

Функциональное состояние головного
мозга оценивали с помощью компьютер�
ной электроэнцефалографии (кЭЭГ) на ос�
новании топографического картирования
на 16�канальном анализаторе DX�4000 (Ук�
раина). Осуществляли визуальный и спект�
ральный анализ ЭЭГ. Для исследования це�
ребральной гемодинамики выполняли
ультразвуковое дуплексное сканирование
экстракраниальных отделов брахиоце�
фальных сосудов с инсонацией сосудов го�
ловного мозга (Вилизиева круга) с перед�
него височного и заднего затылочного ульт�
развукового окна на аппаратах Medison
9900 и 8000 (Корея). Электронные табли�
цы Excel 2010 (MS Windows) были исполь�
зованы как структура баз данных. Статисти�
ческий анализ проведен в программе Sta�
tistica 10.0 (StatSoft) с помощью параметри�
ческих и непараметрических критериев.

Результаты

Среди жалоб участников АТО преоблада�
ли: головная боль постоянного характера
диффузной локализации, головокруже�
ние, шум в ушах, снижение слуха, боль в
спине вдоль позвоночника, ухудшение
зрения, неприятные ощущения в области
сердца, плохой сон со сновидениями на
военные темы, чувство тревоги, сниже�
ние настроения, эмоциональное напря�
жение, раздражительность, растерян�
ность, постоянные воспоминания о бое�
вых ситуациях.

В психоневрологическом статусе у всех
обследованных бойцов АТО было выявле�
но: ясное сознание, продуктивный контакт,
полная ориентация во времени, простран�
стве, личности. Критика была преимущест�
венно сохранена, а мышление логическое.
Доминировали эмоциональная лабиль�
ность, тревога, напряжение, диссомнии,
психопатологический феномен “флэшбэк”
(ретроспекция, “взгляд в прошлое”, “об�
ратный кадр”), повышение возбудимости и
физиологической реактивности. Речь не
была нарушена. Среди неврологических
симптомов наиболее часто выявлялись на�
рушения мозжечка и ствола мозга (нару�
шения в вертебробазилярном сосудистом
бассейне), в меньшей степени были вовле�
чены пирамидная система и сфера чув�
ствительности. Не наблюдалось симптомов
нарушения экстрапирамидной системы.
Имела место выраженная паравертебраль�
ная болезненность при пальпации с преоб�
ладанием мышечно�тонического и нейро�
рефлекторных синдромов. Менингеаль�
ных знаков не было.

Результаты нейропсихологического и
патопсихологического исследований при�
ведены в таблице 1, из которой следует,
что психическое состояние бойцов досто�
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Контрольная группа – Облученные Эвакуированные Участники 

Тест
Участники АТО практически внутриутробно и в УЛПА из Чернобыльской боевых действий

(n=54) здоровые лица возрасте 0–1 год (n=81) зоны отчуждения в Афганистане

(n= 139) (n=189) (n=76) (n=28)

MMSE 26,7±2,4 28,5±2,1* 27,8±2,8 25,6±2,9 26,1±2,4 25,7±2,6
GHQ�28 24,6±14,9 15,4±11,2* 20,4±11,2 41,4±12,4* 37,5±14,3* 29,7±13,3

SDS 44,1±12,8 38,1±9,6 42,5±10,1 58,6±12,6* 56,9±11,7 47,8±12,6
IDA 3,7±3,4 1,9±1,9* 3,1±2,3 6,6±2,7* 5,4±2,4 4,8±2,5
IES 19,6±10,6 3,8±5,4* 4,4±5,4* 28,0±8,1* 25,6±5,5* 26,7±6,8*

M�PTSD 88,9±15,8 72,1±11,9* 86,4±16,5 99,9±17,4* 93,9±14,6 91,9±17,4

1В соответствии поправки Бонферрони, различия считали достоверными при p<0,001
*достоверные отличия от основной группы (участники АТО) с уровнем статистической значимости p<0,001.

Таблица 1. Нейропсихологические и патопсихологические исследования участников АТО
(n=54) и груп сравнения [M±SD]1

Рисунок 2. Профили личности до участия в АТО и на момент

обследования
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ной бомбы” и тактического ядерного оружия
(Логановский К.Н. и соавт., 2012, 2014).

Как мы и говорили еще в начале 90�х го�
дов XX столетия (Нягу А.И. и соавт., 1992),
ключевым в охране психического и физи�
ческого здоровья лиц, вовлеченных в чрез�
вычайную ситуацию, является свобода вы�
бора риска. Результаты этого исследования
подтверждают наше мнение. Психическое
состояние обследованных участников АТО
лучше такового у ликвидаторов и “воинов�
афганцев”. Безусловно, последние старше,
да и времени после Чернобыльской катаст�
рофы и войны в Афганистане прошло
больше, по сравнению с АТО, которое про�
должается. В то же время, подавляющее
большинство обследованных участников
АТО была именно из добровольческих ба�
тальонов. Поэтому лучшее психическое
состояние этих участников АТО можно
объяснить именно осознанной свободой
выбора риска. Безусловно, существенную
роль в охране психического здоровья бой�
цов играют волонтеры неправительствен�
ных организаций.

Проведенное исследование является пи�
лотным. Однако, сочетание его результатов
с многолетним опытом преодоления меди�
ко�социальных последствий Чернобыль�
ской катастрофы и результатами нейропси�
хиатрических исследований ветеранов ло�
кальных войн, позволяет обосновать науч�
но�организационные подходы к охране
психического здоровья участников АТО,
беженцев и мигрантов из Донбасса:
1) жесткий профессиональный отбор спец�
контингента (военные, другие силовые

структуры, спасательные работники) – ста�
бильность психической деятельности, сте�
ническая личность, стрессоустойчивость и
психологическая подготовка к участию в
экстремальной ситуации
2) адекватная информационная политика –
правдивое, конструктивное и своевремен�
ное освещение текущей обстановки в сред�
ствах массовой информации (интернете)
3) предупреждение паники, выявление и
изоляция лиц�индукторов паники
4) формирование психолого�психиатриче�
ских бригад с особыми полномочиями;
бригады должны тесно взаимодействовать
со штабом АТО, локальными властями и
медицинскими учреждениями (скорой по�
мощью, специализированными психиатри�
ческими учреждениями)
5) психопрофилактическая, санитарно�ги�
гиеническая и образовательная работа от�
носительно факторов риска психических
расстройств и контроля их, особенно в отно�

шении вреда употребления психоактивных
веществ в экстремальных обстоятельствах
6) постоянный активный мониторинг пси�
хического состояния пострадавших с целью
раннего выявления пациентов с расстрой�
ствами психики и поведения для дальней�
шей эвакуации
7) максимальное приближение психолого�
психиатрической помощи к театру боевых
действий и переселенцам
8) группами повышенного риска рас�
стройств психики и поведения и теми, кто
нуждается в наибольшем внимании, явля�
ются хронически психически больные, лица
пожилого и старческого возраста, дети,
женщины (особенно беременные)
9) активное привлечение к оказанию психо�
лого�психиатрической помощи религиоз�
ных и общественных организаций, волон�
теров, локальных сообществ
10) создание сети кризисных и психореаби�
литационный центров и единого межведо�
мственного психолого�психиатрического
пространства
11) в структуре многопрофильных боль�
ниц/научных центров и институтов созда�
ние научно�практических подразделений
для экстренной психолого�психиатричес�
кой помощи (кризисный центр), психонев�
рологических и психореабилитационных
отделений
12) санаторно�курортное лечение и психо�
реабилитация.

Реализация предложенных подходов ста�
нет существенным и конкретным шагом
навстречу сохранению психического здо�
ровья участников АТО, беженцев и мигран�
тов из Донбасса, а значит – укреплению
обороноспособности и безопасности госу�
дарства.
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с антидепрессивным действием (гептрал), а
также бензодиазепиновых (гидазепам) и
небензодиазепинових (адаптол, афобазол)
транквилизаторов, вазоактивных и нейроп�
ротекторных препаратов; противовоспали�
тельных и обезболивающих средств. Однов�
ременно с медикаментозным лечением про�
водились сеансы индивидуальной психоте�
рапии – десенсибилизация и переработка
движениями глаз (ДПДГ), эриксоновская
терапия с гипнотическим воздействием,
нейро�лингвистическое программирование
(НЛП) с обучением контроля за эмоцио�
нальным состоянием (по Ф. Пьюселику),
когнитивно�поведенческая терапия, пози�
тивная психотерапия. Проведенное лечение
существенно улучшало состояние больных.

Дискуссия и выводы

Вооруженный конфликт на Донбассе имеет
свои характерные геополитические и соци�
ально�психологические черты:
1) гибридная война идет на территории сво�
его государства – Украины; это обусловли�
вает этно�культурологические и социально�
психологические особенности “Донбасско�
го синдрома”
2) возникли следующие основные контин�
генты лиц, вовлеченных в орбиту конфликта:

➢ участники АТО

➢ внутренне перемещенные лица (бе�
женцы и мигранты)

➢ жители оккупированных территорий
3) в зоне АТО, на временно оккупирован�
ных территориях Донбасса и рядом с ними
есть радиационно опасные объекты, кото�
рые могут подвергнуться радиологической
террористической атаке и/или радиацион�
ной аварии вследствие боевых действий и

ненадлежащего использования и содержа�
ния
4) среди внутренне перемещенных лиц и
жителей оккупированных территорий не�
мало беременных женщин и детей; война
обуславливает потенциальные риски вреда
психологическому и физическому разви�
тию детей.

То есть, много в чем медико�социальная
проблематика вооруженного конфликта на
Донбассе по своему масштабу и континген�
там пострадавших скорее соответствует Чер�
нобыльской катастрофе и ее последствиям,
чем локальным военным конфликтам. Поэ�
тому целесообразным в оптимизации прео�
доления медико�социальных последствий
Донбасского кризиса может стать 30�летний
Чернобыльский опыт и разработанные в
ННЦРМ система и меры по охране психичес�
кого здоровья при радиационных авариях
на ядерных реакторах и применении “гряз�
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Диагноз
Абсолютное Относительная 

количество частота

Психоневрологическая патология

Посттравматическое стрессовое расстройство, F43.1 49 90,7
Контузия головного мозга в зоне АТО, S06.0 27 50,0
Цервикалгия, M54.2 20 37,0
Вегето+сосудистая дистония (соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы), F45.3 16 29,6
Люмбаго, M54.3; M54.4; M54.5 13 24,1
Состояние после минно+взрывной акубаротравмы, T70.0 11 20,4
Хроническая нейросенсорная тугоухость, H90.6 8 14,8
Острая нейросенсорная тугоухость, H90.6 7 13,0
Дисциркуляторная енцефалопатия (хроническая ишемия головного мозга, I67.8) 6 11,1
Синдром зависимости от алкоголя, F10.2 5 9,3
Расстройство адаптации, F43.2 5 9,3
Заикание, F98.5 3 5,6
Астено+вегетативный синдром (F48.0) у акцентуированной личности по мозаичному типу (Z73.1) 1 2,0
Киста прозрачной перегородки головного мозга, Q04 1 2,0
Арахноидальная киста левой височной доли, Q04.6 1 2,0
Ретроцеребелярная арахноидальная киста, Q04.6 1 2,0
Аномалия Киммерли, G99.2 1 2,0
Киста шишковидной железы, D35.4 1 2,0
Состояние посля оперативного вмешательства (открытая черепно+мозговая травма, S01) 1 2,0

Соматическая патология

Хроническая ишемическая болезнь сердца, I25 12 22,2
Ангиопатия сосудов сетчатки глаз, H31.8 11 20,4
Желчекаменная болезнь, K80 8 14,8
Диффузный зоб, E04 6 11,1
Гипертензивная (гипертоническая) болезнь, I11 4 7,4
Хронический гастродуоденит, K29 4 7,4
Пролапс митрального клапана, I34.1 2 3,7
Острый синусит, J01 2 3,7
Язвенная болезнь, K25, K26 2 3,7
Дисметаболическая кардиомипатия, I42 1 2,0
Гипотиреоз, E03 1 2,0

1Пациент мог иметь более одного диагноза

Таблица 2. Клинические диагнозы по критериям МКБ?10 у участников АТО (n=54)1
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а идентифицируют возбудителей заболева�
ния микробиологическими методами (бак�
терии выращивают из материала мазков,
пунктатов и других проб). При этом, в слу�
чае необходимости, применяется метод со�
нификации: с помощью специального уль�
тразвукового воздействия удается выде�
лить возбудителей из биопленки и повы�
сить точность результата исследования. 

Откровенно о главном 

Накопленный нами опыт лечения остеомие�
лита подтверждает, что полное излечение
этого заболевания – реальность, а не марке�
тинговый ход системы здравоохранения.
Поэтому врачи открыто говорят даже о так�
тике лечения. Она включает несколько ос�
новных этапов. Сначала удаляются все от�
мершие участки кости вместе с фиксирован�

ными на них микроорганизмами. А полости,
или мертвое пространство, которое остается
после санирования гнойных очагов, запол�
няют костными трансплантатами. Именно
они являются лучшей заменой утраченной
кости. Применение донорской кости имеет
ряд серьезных преимуществ: отпадает необ�
ходимость в дополнительных операциях,
чтобы, например, удалить мини�контейне�
ры, содержащие антибиотики, или получить
собственную губчатую ткань из костей таза.
В зону внимания специалистов входит также
и граница очага со здоровыми тканями: её
механически формируют при помощи высо�
коскоростной фрезы. В очищенные таким
образом участки помещаются импрегниро�
ванные костные трансплантаты – так восста�
навливается исходная структура кости. Иног�
да специалисты используют подобранные

заранее цельные “заготовки”. Поскольку
применение трансплантатов создает высо�
кие концентрации антибиотиков в зоне опе�
рации, одновременная стабилизация метал�
лическими имплантатами или установка ис�
кусственных протезов уже не является проб�
лемой. Большое внимание специалисты уде�
ляют выбору используемых материалов и ни
при каких обстоятельствах не применяют
костный цемент. После полной реконструк�
ции производится установка дренажей
(обычно на 2–3 дня) и раны тут же зашивают.
Что особо важно – пациенты сразу же стано�
вятся мобильны и начинают физиотерапев�
тические процедуры в соответствии с инди�
видуальными показаниями. Практически
всегда врачи позволяют уже сразу нагружать
кость частично, а полностью – в зависимости
от вида и масштабов вмешательства. 

Счастье жить 

О достигнутых успехах в лечении остеомие�
лита на основе разработанных нами мето�
дов говорит множество положительных от�
зывов пациентов. Это люди разных возрас�
тов и профессий, жители разных стран и ве�
роисповеданий, пережившие абсолютно
непохожие собственные истории заболева�
ния остеомиелитом. Но всех их объединяет
главное – победа над тяжелым заболевани�
ем и равные возможности впредь жить
полноценной жизнью. Это счастье они об�
рели благодаря высокому профессиона�
лизму и ответственности ученых и врачей,
разработавших, внедривших и эффективно
применяющих современные медицинские
технологии.

О
стеомиелит… История этого тяжелей�
шего заболевания уходит корнями в
средневековье. Но, несмотря на дав�

ность времени, медики всего мира до сих пор
ломают голову, как победить болезнь. Лиде�
рами на пути к решению этой задачи оказа�
лись австрийские специалисты. Впрочем, обо
всем – по порядку. 

Остеомиелит – это воспаление костного
мозга, при котором обычно также поражаются
надкостница, губчатое и компактное вещество
кости. Причиной этого тяжелейшего заболе�
вания могут стать открытые переломы костей,
инфицированные имплантаты (особенно в
результате эндопротезирования коленных и
тазобедренных суставов), синдром диабети�
ческой стопы, а также – чаще у детей – воз�
можно возникновение и развитие гематоген�
ного остеомиелита. Остеомиелит, как заболе�
вание в наши дни, образно говоря, хитер, не�
предсказуем и даже “научился” в ряде случаев
не реагировать на антибактериальную тера�
пию. Однако наши подробные исследования у
пациентов с заболеванием позволили найти
средства управлять патологическим процес�
сом и не просто останавливать распростране�
ние инфекции, но и восстанавливать повреж�
денную кость. И возвращать людям радость
движения. 

Как это удалось 

Изучая процесс течения остеомиелита и выяс�
няя, почему же антимикробная терапия не
справляется с возбудителями заболевания,
специалисты нашей клиники установили: посе�
ляющиеся на поверхности отмерших участков
кости и имплантатах микробы научились скры�
ваться в, так называемой, биопленке. В ней,
можно сказать, их “стол”, “дом” и надежная за�
щита от иммунитета. Другие многочисленные
исследования подтвердили, что скопления бак�
терий в биопленке встречаются довольно часто
и именно они становятся причиной расшатыва�
ния имплантов. 

Основываясь на этих данных, нами разра�
ботана методика, которая позволила импрег�
нировать костную ткань высокими дозами ан�
тибиотиков, минимизировав вред, в целом,
для организма. Сегодня в клинической прак�
тике применяются два вида антибиотиков –
средства, которые действуют против грампо�
ложительных бактерий (все виды стафило�
кокка, в том числе – метициллин�резистент�
ные штаммы), и те, действие которых направ�
лено на грамотрицательных возбудителей. 

Как это делается

Детальное обследование пациента проводит�
ся в клинике обязательно, даже в том случае,
когда врач отчетливо представляет всю клини�
ческую картину заболевания и оценивает рис�
ки. Ведь остеомиелит, как мы уже говорили, –
коварнейшее заболевание, способное отлич�
но “маскироваться”. Но с помощью компью�
терной томографии (КТ) и магниторезонанс�
ной томографии (МРТ) специалисты его быст�
ро “разоблачают”. Эти диагностические иссле�
дования помогают идентифицировать некро�
тизированные участки костей и, основываясь
на полученных данных, составлять четкий план
хирургического санирования очагов. Что еще
важно, результаты КТ и МРТ позволяют врачу
надежно дифференцировать, то есть – без�
ошибочно отличить инфекционный процесс
от здоровой костной ткани. Для поиска очагов
остеомиелита в арсенале специалистов есть
еще метод радиоизотопных исследований,
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Основою патогенезу вегетативної дис�
функції, або ДГ, є порушення інтегративної
діяльності надсегментарних вегетативних
структур (лімбіко�ретикулярного комплек�
су) з розвитком дезінтеграції вегетативних,
емоційних, сенсорномоторних, ендокрин�
но�вісцеральних співвідношень та спотво�
ренням циклу “сон�активність” і – як наслі�
док – розладами циркадного ритму гормо�
нів і системи зворотного зв’язку гормональ�
ної регуляції. При ДГ відбувається порушен�
ня рецепторної чутливості до інсуліну і леп�
тину та зниження вмісту основних нейро�
медіаторів центральної нервової системи,
перш за все – ДА і ГАМК (Вейн А.М., Возне�
сенская Т.Г., 2000; Сердюк А.М. і співавт.,
2003; Пилипенко В.М., 2016; Bandazhevsky
Yu.I., 2003; Shaikh M.G., 2011; Soltani N. et al.,
2011; Gibson C.D. et al., 2012; Bouckenooghe T.
et al., 2014), які безпосередньо через D1� та
D2�рецептори та два дискретних пули ней�
ронів аркоподібних ядер, які продукують
нейропептид�У (НПУ), агуті�подібний бі�
лок (АПБ), проопіомеланокортин (ПОМК) і
кокаін�амфетамін�регулюємий транскрипт
(КАРТ), впливають на синтез гіпоталамічних
і гіпофізарних гормонів з подальшим пору�
шенням функціонування периферичної ен�
докринної системи (рисунки 1–3). 

Відомо, що систематичний (довготрива�
лий) гіпоталамічний стрес запускає в ор�
ганізмі також ланцюг порушень – від незнач�

них косметичних змін (наприклад, поява си�
вини у молодому віці) до тяжких і небезпеч�
них хвороб, таких, зокрема, як онкологічні
захворювання. Відомо, що в організмі люди�
ни є специфічний білок – Р�53, який здатен
пригнічувати ріст пухлин, тобто являється
своєрідним “вартовим” структури ДНК.
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Порушення синтезу нейромедіаторів
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кафедра ендокринології 

П
орушення рівноваги між переднім та
заднім відділом гіпоталамуса з акти�
вацією симпато�адреналової системи

(САС), поряд із пригніченням систем дофаміну
(ДА) та γ�аміномасляної кислоти (ГАМК), роз�
ладами функції центрів парасимпатичної і
симпатичної нервової системи, що регулюють
роботу серця, тонус судин, терморегуляцію,
психоемоціональний стан, когнітивний і емо�
ційний контроль апетиту та інше, саме і приз�
водять до дисфункції гіпоталамусу (ДГ). Дов�
готривала дія стресора зумовлює порушення
адаптаційних механізмів організму і розвиток
дистресу та, як наслідок, маніфестацію різних
захворювань – так названих “психосоматич�
них хвороб”, зокрема – ДГ. 

Відмічаються три послідовні стадії розвитку
дистресу при маніфестації ДГ (таблиця 1). 

Таким чином на усіх трьох стадіях розвитку
дистресу при ДГ відмічається пригнічення син�
тезу ГАМК, що призводить до дисбалансу
нейромедіаторної регуляції синтезу гормонів у
гіпоталамусі (рисунки 1 і 2) та до порушення
регуляторної системи зворотного зв’язку між
гіпоталамо�гіпофізарними і периферичними
гормонами та між центральними та перифе�

ричними ендокринними залозами і клітина�
ми�мішенями з розладами рецепторної чутли�
вості клітин�мішеней до гормонів, що має
наслідком виникнення інсулінорезистентності
(ІР) з розвитком ожиріння і цукрового діабету
2 типу (ЦД2) (Вейн А.М., Вознесенская Т.Г.,
2000; Плехова О.І. і співавт., 2005; Боцюрко
В.И., 2014; Brown R.E., 1994; Swaab D.F., 2004;
Berthoud H.R., 2011; Goddard A.W., 2016). 

Оскільки гіпоталамус – це складний регуля�
торний комплекс, який допомагає координува�
ти гомеостаз і взаємодію між гормонами та клі�
тинами�мішенями в звичайних умовах, то саме
він відіграє провідну роль в активації і коорди�
нації усіх змін в організмі у відповідь на стрес і
зумовлює адаптивну реакцію на стресори. 

Наявність у гіпоталамусі специфічних ре�
цепторів до гормонів периферичних ендо�
кринних залоз, разом з рецепторами до троп�
них гормонів гіпофізу, визначає його особли�
ве положення у регуляторній системі зворот�
ного зв’язку. Таким чином, в гіпоталамусі
відбувається переключення інформації з нер�
вово�медіаторного на нейрогормональний
шлях, котрий формують гормони ліберини і
статини. 

Стадія тривоги (шок – протишок)
➤ Шок: АТ, гіпотермія, згущення крові, гіпоглікемія, катаболізм білків, ЧД і ЧСС ➙ стимулюється ренін+ангіотензин+альдостеронова система, синтез
простагландинів, β+ендорфіни, серотонін і глутамат + ГАМК 
➤ Протишок: викид КА, + АКТГ ➙ ГК і МК, Прол, глюкагон ➙ прискорюється ЧСС і ЧД, гіпертермія, АТ і м’язевий тонус, посилюється ліполіз і
глюконеогенез ➙ гіперглікемія ➙ гіперінсулінемія ➙ накопичення глікогену в печінці ➙ стеатогепатоз; мобілізується імунна система

Стадія резистентності
Кора ННЗ гіпертрофується ➙ ГК, МК, ДЕАс ➙ підвищується функціональний резерв кори ННЗ ➙ синтез гормонів стає стабільно високим при АКТГ; 
+ активність стрес+лімітуючих нейроендокринних систем, але ГАМК і ДА ➙ СТГ і Прол ➙ активуються анаболічні процеси + ЛГ і ФСГ, ТТГ і Т4, 

статеві стероїди; cтрес+індукована гіперглікемія + стеатогепатоз ➙ ГІ та ІР тканин+мішеней ➙ ожиріння ➙ ЦД2

Стадія виснаження (кататоксичний стан)
катаболічні процеси і гіподинамія + гіпотермія + імунодепресія + ГАМК, ДА і мелатонін при ІФР+1 і Прол ➙ онко+процеси, артрити, патологія ШКТ ➙

ДГ або метаболічний синдром, + астенія, депресія, + мастопатія, + порушення репродуктивної системи + ожиріння + ЦД2 з виснаженням β+клітин чи апоптоз 
β+клітин, + апоптоз клітин щитоподібної залози (часто автоімунний тироїдит з гіпотиреозом)

АТ – артеріальний тиск, ЧД – частота дихання, ЧСС – частота серцевих скорочень, КА – катехоламіни, АКТГ – адренокортикотропний гормон, ГК – глюкокортикоїди, МК – мінералокорти+
коїди, Прол – пролактин, ННЗ – надниркові залози, ДЕАс – дегідроепіандростерон, ГАМК – γ+аміномасляна кислота, ДА – дофамін, СТГ – соматотропний гормон, ЛГ – лютеїнізуючий
гормон, ФСГ – фолікулостимулюючий гормон, ТТГ – тиреотропний гормон, Т4 – тироксин, ГІ – гіперснсулінемія, ІР – інсулінорезистентність, ЦД2 – цукровий діабет 2 типу, ІФР+1 – інсу+
ліноподібний фактор росту 1, ШКТ – шлунково+кишковий тракт.

Таблиця 1. Три стадії еволюції дистресу при дисфункції гіпоталамуса

Рисунок 1. Дія ГАМК на передачу нервового
імпульсу та взаємодія з гіпоталамічними
нейронами
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везикула

пресинаптична
мембрана
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мембрана

ГАМК+ергічні 
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Рисунок 2. Порушення синтезу і впливу ГАМК на
нейромедіацію та взаємодії з нейронами гіпотаD
ламусу під дією стресора при дефіциті вітаміну В6
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Рисунок 3. Вплив дофаміну на функцію адипоцитів (зі змінами за

Borcherding D.C. et al., 2011)
Транспорт вільної форми дофаміну в адипоцити здійснюється макрофагами і терміналями симпатичних нер+
вових волокон. У формі дофамін+сульфату (ДА+С), з наступною деконьюгацією за допомогою арилсульфата+
зи А (АРС+А), дофамін надходить із кров’яного русла. Активація D1+рецепторів (D1+р) супроводжується зни+
женням продукції лептину, посиленням вироблення адипонектину та інтерлейкіну+6. Взаємодіючи із D2+ре+
цепторами (D2+р), дофамін пригнічує синтез пролактину адипоцитами. Адреналін (АДН) і норадреналін
(НАДН) з участю β+адренорецепторів (β+ар) модифікують секрецію адипокінів.
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лоз, які регулюються цими тропними гор�
монами гіпофізу.

Патогенетичні аспекти розвитку ДГ (рису�
нок 5) включають порушення обміну біоло�
гічно�активних речовин, в першу чергу – ак�
тивацію механізмів серотоніну і зниження ак�
тивності ДА, ГАМК, опіатів, що призводить
до гіперпродукції пролактину і КРГ з подаль�
шим підвищенням синтезу і секреції так на�
зиваних гормонів “руйнівної дії” – кортизо�
лу, андрогенів надниркових залоз, пролак�
тину, ТТГ, СТГ і, відповідно, інсуліноподібно�
го фактору росту�1 (ІФР�1) з порушенням їх
циркадного ритму. На тлі гіперсекреції цих
гормонів відбувається гіперплазія окремих
органів і гіперфункція певних систем, вини�
кають деструктивні зміни на клітинному, тка�
нинному і органному рівні з результуючими
порушеннями кількості та/або структури ре�
цепторів і рецепторної чутливості як до гор�
монів, так і до біологічно�активних речовин,
нейроамінів та нутрієнтів, поряд з чим відбу�
вається ушкодження тканин, що оточують
рецептори, з подальшим формуванням
больового синдрому (Bernabeu I., Casanueva
F.F., 2013; Carre N., Binart N., 2014). Зазначи�
мо, що чутливість тканин до конкретного
гормону визначаться кількістю специфічних
рецепторів до нього. Порушення ж гормо�
нальної рецепції призводить до розвитку па�
тологічного процесу, наприклад такого, як ІР
з розвитком ожиріння і ЦД 2. 

У регуляції гомеостазу та енергетичного
обміну, який, зокрема, впливає на масу
тіла, приймають участь центральні і пери�
феричні механізми, де гіпоталамус відіграє
головну роль. Центральний контроль відбу�
вається з участю ефекторних систем голов�
ного мозку при участі нейропептидів, моно�
амінів, ендоканабіноїдів та інших біогенних
амінів. Периферична регуляція енергетич�
ного обміну і гомеостазу здійснюється сиг�

налами від гормонів, які контролюють об’єм
жирових депо (лептин, інсулін), гормонів
шлунково�кишкового тракту (глюкагоно�
подібний пептид�1, грелін та інші) та нутрі�
єнтів (глюкоза, вільні жирні кислоти тощо)
(Brown R.E., 1994; Swaab D.F., 2004; Shaikh
M.G., 2011; Volkow N.D. et al., 2011; Bernabeu
I., Casanueva F.F., 2013; Elias C.F., Purohit D.,
2013; Gibson C.D. et al., 2013; Carre N., Binart
N., 2014; Goddard A.W., 2016).

НЕЙРО?
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

2017/2АНТРОПОЛОГИЯ

При хронічному стресі значно знижується
кількість протеїну Р�53, а також і кіспептину�
54 (“метастин”),1 що саме і стає причиною
порушень в геномі з появою атипових
клітин, в результаті чого зростає ймовірність
появи і розвитку злоякісних пухлин (рису�
нок 5). Крім того, через β�аррестин і G�білки
при хронічному стресі адреналін проникає у
клітини і теж порушує структуру ДНК, що
призводить до порушень у геномі і появи
атипових клітин, внаслідок чого так само
зростає ризик злоякісних новоутворень. 

На розвиток неопластичних процесів при
хронічному стресі і ДГ також впливає змен�
шення продукції мелатоніну і, як наслідок,
довготривалого зниження ГАМК, оскільки
мелатонін забезпечує зв’язування екзоген�
них канцерогенів, а також – протипухлин�
ний і антистресовий ефекти. При недостат�
ності мелатоніну посилюються тривожні
стани і негативні емоції, порушується цир�
кадний ритм гормонів, знижується ак�
тивність Т�лімфоцитів і фагоцитів. Крім то�
го, на тлі недостатнього синтезу ГАМК і зни�
ження мелатоніну, поряд із прогресуванням
канцерогенезу, паралельно відбувається
підвищення синтезу і секреції адренокорти�
котропного, соматотропного, лютеїнізуючо�
го і фолікулостимулюючого гормонів (АКТГ,
СТГ, ЛГ, ФСГ, відповідно) та пролактину,
що, в свою чергу, сприяє розвитку гіпогона�
дизму, мастопатії чи, навіть, раку молочної
залози, поряд із порушеннями репродук�
тивної системи, ІР, ожирінням, ЦД2 і серце�
во�судинними ускладненнями (Плехова
Е.И. и соавт., 2003; Боцюрко В.І., 2015; Brown
R.E., 1994; Goddard A.W., 2016).

Крім того, при зменшенні синтезу ГАМК
накопичується глутамат, який сприяє апоп�
тозу клітин з подальшим розвитком авто�
імунних процесів, зокрема – в щитоподіб�
ній і підшлунковій залозах та – як наслідок –
гіпотиреозу та цукрового діабету 1 типу
(Soltani N. et al., 2011; Goddard A.W., 2016).

Гіпоталамус є найважливішим координа�
тором сигналів і взаємозв’язку між нерво�
вою та ендокринною системами, першочер�
гово – з пітуітарною залозою. Він виконує
роль своєрідного комутатора сигналів ба�
гатьох гормонів, нейромедіаторів і нутрі�

єнтів, зокрема – греліну, НПУ та β�ендорфі�
ну. Сприймаючи нервові імпульси від ор�
ганів чуття, гіпоталамус трансформує їх у
гормональну відповідь через нейротранс�
міттери – ДА і серотонін при активній участі
ГАМК, і, таким чином, регулює енергетич�
ний обмін і гомеостаз (Brown R.E., 1994;
Garcia�Garcia R.M., 2012; Carre N., Binart N.,
2014; Goddard A.W., 2016).

Стрес�лімітуючі системи здатні обмежу�
вати активність стрес�системи і надмірну
реакцію на центральному і периферичному
рівні регуляції. Втім, після довготривалого
стресу відбувається виснаження саме ме�
ханізмів ГАМК (в наслідок активації ГАМК�
трансамінази) та ДА. Основна фізіологічна
роль ГАМК – забезпечення стабільної
рівноваги між збуджуючими і гальмівними
системами, нормалізація сну та забезпечен�
ня мозку енергією і його стійкості до гіпоксії,
а також інших шкідливих впливів, у тому

числі – і до стресу (Bernabeu I., Casanueva
F.F., 2013; Goddard A.W., 2016). 

Вплив нейромедіаторів на синтез окре�
мих гормонів гіпоталамусу і гіпофізу різний
(таблиця 2).

На зниження/виснаження активності сис�
теми нейромедіаторів ДА і ГАМК, що саме
сприяє розвитку ГД, впливають різні факто�
ри і стани (Soltani N. et al., 2011; Goddard
A.W., 2016), і, перш за все, це хронічний
стрес, ендогенні депресії, чи порушення сну
(таблиця 3). Зниження активності ДА і
ГАМК призводить до підвищення синтезу
кортиколіберину (КРГ), тироліберину (ТРГ) і
пролактину, а також – до зниження синтезу
гонадотропін�рілізінг�гормону (ГнРГ) і со�
матоліберину (СтРГ). Отже, при зниженні
активності систем ДА і ГАМК, перш за все на
тлі хронічного стресу, ендогенної депресії
чи недосипання, відбувається значне підви�
щення секреції гіпофізарних гормонів –
АКТГ, ЛГ, ФСГ, СТГ і тиреотропного гормону
(ТТГ) з відповідним підвищенням продукції
гормонів периферичних ендокринних за�
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1Kisspeptin (раніше відомий як метастин) – протеїн, що кодується геном KISS1 у людей –
ліганд G�білок�сполученого рецептора для GPR54. Kiss1 спочатку був ідентифікований як
ген білка�супресора метастазів людини, який має здатність пригнічувати метастази мела�
номи та раку молочної залози. Сигналізація Kisspeptin�GPR54, зокрема, відіграє важливу
роль у ініціюванні секреції гонадотропін�рилізинг гормону під час пубертатного періоду.
Прим. ред.

Рисунок 4. Роль кіспептину в

регуляції репродукції і енергеD

тичного балансу (із змінами за

Fu L.DY., van den Pol A.N., 2010).
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катіонний канал

Анорексигенний ефект кіспептину обумовлений акти+
вацією ПОМК+нейронів (з участю натрій/кальцієвого
обміну, неселективних катіонних каналів) і блокадою
нейропептид+Y+нейронів за участю ГАМК. Гонадотро+
пін+інігібуючий гормон (ГнІГ) і нейропептид+Y пригнічу+
ють секрецію кіспептину із залученням калієвих каналів.
Кіспептин і ГнІГ спричиняють пряму дію на вироблення
ГнРГ. POMC/ПОМК – проопіомеланокортин, NPY –
нейропептид Y.

Нейромедіатори
Гіпоталамічні і гіпофізарні гормони

КРГDАКТГ ГнРГDЛГ, ФСГ Пролактин СТDРГDСТГ ТРГDТТГ 

Дофамін + + + + +
ГАМК + + + + +

Серотонін ++ + + + +
β�ендорфіни + + + + +

Гістамін + + + ? +
Ацетилхолін ++ + + ? ?

Норадреналін + + + + +

Таблиця 2. Вплив нейромедіаторів на синтез гормонів гіпоталамусу і гіпофізу

Зниження активності системи дофаміну Зниження активності системи ГАМК

➢ хронічний стрес, ендогенні депресії ➢ хронічний стрес
➢ недосипання ➢ недосипання
➢ недостатність вітаміну В6 ➢ недостатність вітамінів В1 і В6
➢ недостатність сірковмісних амінокислот (метіоніну) ➢ довготривалий вплив іонізуючої радіації та електромагнітних випромінювань
➢ дефект метаболізму фолатів (дефіцит фолієвої кислоти) ➢ дефіцит глутаміну
➢ довготривалий прийом фенобарбітала, фенотіазіна, резерпіна, клонідіна ➢ недостатність заліза, цинку, марганцю, магнію, фолієвої кислоти

➢ надмірне вживання кофеїну
➢ довготривалий вплив надмірного шуму
➢ хронічний біль
➢ недостатність сірковмісної амінокислоти – таурину
➢ нестача білків у харчуванні

Таблиця 3. Основні фактори, які впливають на зниження активності систем дофаміну і ГАМК

Рисунок 5. Патогенез дисфункції гіпоталамусу при хронічному

стресі (“гіпоталамічний стрес”)
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Bouckenooghe T. et al., 2014; Williams R. et al.,
2014). Його рецептори знаходяться в
декількох зонах центральної нервової сис�
теми, що асоціюються з регуляцією апетиту,
включаючи аркоподібні, вентромедіальні,
паравентрикулярні і дорсомедіальні ядра
гіпоталамусу.

Відомо, що секреція пролактину у люди�
ни відбувається не тільки в гіпофізі, а й в
інших органах і тканинах, включаючи ади�
поцити (і підшкірні, і вісцеральні). Гормон
впливає на диференціювання – знов�таки –
і білих, і бурих адипоцитів, блокує секрецію
адипонектину, пригнічує продукцію інтер�
лейкіну�6, а крім того – посилює вироблен�
ня лептину і сприяє лептинорезистентності
(Swaab D.F., 2004; Volkow N.D. et al., 2011;
Zafon C., Simo R., 2011; Gibson C.D. et al., 2012;
Bernabeu I., Casanueva F.F., 2013; Elias C.F.,
Purohit D., 2013; Carre N., Binart N., 2014).
Встановлено, що пролактин негативно
впливає не тільки на секрецію гонадотро�
пінів з порушенням їхнього циркадного
ритму, але й на рівні інших гормонів репро�
дуктивної системи (Swaab D.F., 2004;
Garcia�Garcia R.M., 2012; Gibson C.D. et al.,
2012; Carre N., Binart N., 2014) з підвищен�
ням продукції прогестерону і порушенням
естроген�прогестинового балансу. 

На тлі гормонального дисбалансу, пору�
шення зворотного зв’язку гормональної ре�
гуляції та під впливом різних патологічних і

генетичних факторів, при ДГ часто виникає
ІР (Скибчик В.І., 2006), що стимулює розви�
ток ожиріння, порушення утилізації вугле�
водів та, в подальшому – зумовлює появу
ЦД2. При ІР біологічна відповідь на дію ен�
догенного чи екзогенного інсуліну пато�
логічно знижена, в результаті чого, перш за
все, порушується вуглеводний обмін, що
призводить в подальшому до розладів і жи�
рового, і білкового метаболізму та ініціації
мітогенних реакцій з порушенням структури
ДНК, регуляції транскрипції генів, росту і ди�
ференціювання клітин і тканин. На тлі стресу
або з інших причин, що провокують розви�
ток ДГ, схильність до ІР активно реалізуєть�
ся, що, поряд із порушенням утилізації та
обміну вуглеводів, зумовлює поглиблення
гормонального дисбалансу з результуючим
ожирінням, дисліпідемією, прискореним роз�
витком атеросклерозу, ішемічної хвороби
серця та ЦД2 (Скибчик В.І., 2006; Brown R.E.,
1994; Bernabeu I., Casanueva F.F., 2013). 

Випадки маніфестації ДГ у ранньому пу�
бертаті зумовлені активацією тропних функ�
цій гіпофізу під впливом зниження концент�
рації ДА і ГАМК у клітинах мозку з актива�
цією САС. В першу чергу, підвищується сек�
реція КРГ, що призводить до стимуляції
АКТГ і гонадотропної функції гіпофізу, по�
ряд із посиленням секреції пролактину, ТТГ і

СТГ, а надалі – ІФР�1, що, у сукупності, зу�
мовлює пубертатний “стрибок” росту і
сприяє ІР. Ці гормональні зміни проявля�
ються підвищеною активністю надниркових
залоз, гонад і щитоподібної залози. При ДГ,
як було зазначено раніше, порушуються
фізіологічні зворотні зв’язки і секреція гор�
монів, особливо надниркових залоз, що не
співпадає зі ступенем активації тропних гор�
монів гіпофізу. Так, наприклад, підвищена
концентрація кортизолу у сироватці крові
виявляється лише приблизно у 40% випад�
ків, тоді як концентрація надниркових анд�
рогенів у декілька разів перевищує вікові
показники протягом усього пубертату. У пе�
реважної більшості хворих відмічаються під�
вищені показники концентрації альдосте�
рону крові, навіть без наявності артеріаль�
ної гіпертензії. Відбувається інтенсифікація
секреції гонадотропінів, причому вміст у
крові ФСГ майже вдвічі перевищує концент�
рацію ЛГ, що призводить до стимуляції го�
над і, як наслідок, значного підвищення рів�
ня загального та вільного тестостерону у
хлопців та прогестерону у дівчат 10–14�річ�
ного віку. Показники естрадіолу, як прави�
ло, залишаються в межах вікових норма�
тивів протягом усього періоду пубертації.
У віці 15–17 років у хлопців рівень тестосте�
рону знижується на тлі помірно підвищених
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Центральна нервова система отримує
інформацію про стан енергетичного обміну
від периферичних органів через ендокринні
і невральні сигнали, на основі яких форму�
ються адекватні реакції, спрямовані на дов�
готривалий контроль і підтримку маси тіла
та короткотривалий контроль гомеостазу.
У реалізації цього контролю першочергово
приймає участь гіпоталамус і ствол мозку,
які тісно взаємодіють з кортико�лімбічними
структурами і, таким чином, забезпечують
когнітивний мотиваційний і емоційний
контроль харчової поведінки (Бандажев�
ский Ю.И., 1997; Плехова О.І. і співавт., 2005;
Пилипенко В.М., 2016; Brown R.E., 1994;
Garcia�Garcia R.M., 2012; Gibson C.D. et al.,
2012; Bernabeu I., Casanueva F.F., 2013;
Goddard A.W., 2016). 

До складу гіпоталамуса входять 32 пари
ядер. Передня їхня група складає вищий
центр парасимпатичної нервової системи,
задня група – вищий центр симпатичної
нервової системи, середня частина (арко�
подібні та вентромедіальні ядра) містить
центри сну і активності, голоду і насичено�
сті, терморегуляції, формування захисних
реакцій (гнів, страх), там же синтезуються
рилізінг�гормони (ліберини і статини), які
регулюють функцію гіпофізу та периферич�
них ендокринних залоз. Аркоподібні ядра
гіпоталамусу відіграють пріоритетну роль в
інтеграції сигналів, забезпечуючи енерге�

тичний гомеостаз і масу тіла. Привілейо�
ваність аркоподібних ядер у гомеостатично�
му контролі енергообміну визначається їх
розміщенням безпосередньо біля середин�
ного підняття – однієї з навколовентрику�
лярних структур головного мозку, капіляри
яких мають фенестри (своєрідні віконця),
завдяки чому забезпечується проникність
гематоенцефалічного бар’єру для багатьох
периферичних гормональних сигналів.

Крім гіпоталамуса, найважливішу роль в
регуляції енергообміну і апетиту належить
стволу мозку, куди безпосередньо надхо�
дять сигнали насиченості. Численні ней�
ронні зв’язки між стволом мозку і гіпота�
ламічними ядрами забезпечують альтерна�
тивну комунікацію циркулюючих сигналів
голоду і насиченості з гіпоталамусом. Ней�
роанатомічний зв’язок між шлунково�киш�
ковим трактом і мозком забезпечує блукаю�
чий  нерв, аферентні волокна якого переда�
ють інформацію про наповнення шлунку,
рівень гастро�інтестінальних гормонів і
вільних жирних кислот.

Дофамінергічні нейрони, що іннервують
гіпоталамус, мають клітинні осередки в трьох
ділянках головного мозку. ДА задіяний у ре�
гуляції багатьох процесів, включаючи вико�
нання когнітивних функцій, локомоторну
активність, вживання їжі, секрецію гор�
монів, в першу чергу – пролактину. Найбіль�
ша кількість дофамінергічних нейронів зо�

середжена в медіобазальній частині гіпота�
ламусу. У хворих на ДГ відмічається зни�
ження концентрації ДА, що і призводить до
гіперпролактинемії (як правило – транзи�
торної) та до порушення енергетичного
обміну з підвищенням апетиту і розвитком
ожиріння різного ступеня (таблиця 4). Мета�
болічні ефекти гіперпролактинемії (знов�та�
ки, навіть транзиторної) надалі трансформу�
ються в розвиток атеросклерозу, ожиріння та
ЦД2 (Garcia�Garcia R.M., 2012; Bernabeu I.,
Casanueva F.F., 2013; Carre N., Binart N., 2014)
і посилюються за наявності ІР з інших при�
чин (гіперкортизолемія, дефіцит вітаміну D,
гіперандрогенемія, підвищення СТГ і ІФР�1
та автоімунні і генетичні аномалії рецепторів
інсуліну).

Основні фактори, що впливають на сис�
тему дофамінергічної (і ГАМК�ергічної)
нейромедіації, були наведені у таблиці 3.
Враховуючи порушення дофамінергічної
регуляції зі зниженням рівнів ДА і ГАМК,
провідна роль у патогенетичних аспектах
розвитку ДГ з його клінічними проявами в
сьогоденні відводиться пролактину, як ос�
новному стресовому гормону і орексигену,
зважаючи на його участь особливо в адіпо�
генезі та вплив на репродуктивну систему в
цілому і фертильність зокрема (Brown R.E.,
1994; Bandazhevsky Yu.I., 2003; Swaab D.F.,
2004; Berthoud H.R., 2011; Soltani N. et al.,
2011; Bernabeu I., Casanueva F.F., 2013;
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Гіпоталамус виконує роль своєрідного комутатора з багатьма гормонами (лептином, інсуліном,

пролактином, прогестероном, андрогенами, естрогенами, інсуліноподібним фактором росту�1),

нейромедіаторами і нутрієнтами (глюкозою), греліном, НПУ, β�ендорфіном, сприймаючи нер�

вові імпульси від органів чуття, і трансформує їх у гормональну відповідь через нейрот�

рансміттери – ДА і серотонін при активній участі ГАМК, регулюючи, таким чином, енергетично�

му обмін і гомеостаз.

➤ підвищеня апетиту, що зумовлене як орексигенним ефектом гормону, так і зниженням рівнів естрогенів, тестостерону і кіспептину
➤ активація адипогенезу зі зміною продукції та ефектів адипокинів (зокрема – пригнічення секреції адипонектину) і розвитком лептинорезистентності
➤ зниження енерговитрат внаслідок порушення трансдиференціювання білих адипоцитів у бурі
➤ зниження дофамінергічного тонусу
➤ гіперінсулінемія з розвитком інсулінорезистентності
➤ порушення ендотеліальної функції з активацією поступово прогресуючого запалення, дисліпідемією і артеріальною гіпертензією

Таблиця 4. Метаболічні ефекти (навіть транзиторної) гіперпролактинемії при ДГ 

Аркоподібні ядра мають два дискретних пули нейронів: один – продукує НПУ і АПБ, інший –

ПОМК і КАРТ. Саме ця група клітин в першу чергу отримує і трансформує інформацію про стан

енергетичного балансу організму з контролем маси тіла і саме вищезазначені нейрони відно�

сяться до нейронів першого порядку. Нейрони, що містять НПУ і АПБ, стимулюють прийом їжі,

тобто чинять анаболічний вплив, в той час, як інший пул клітин – з ПОМК і КАРТ – притамовує

апетит і процеси вживання їжі, тобто має катаболічний ефект. Обидві групи нейронів зв’язані

з паравентрикулярними і вентромедіальними ядрами та дорсомедіальною, латеральною і пе�

рифорнікальною ділянками гіпоталамусу, де містяться нейрони другого порядку, які також

приймають участь у регуляції харчування і витрачання енергії. ПОМК� і АПБ�нейрони арко�

подібних ядер взаємодіють з багатьма гормонами, нейромедіаторами і нутрієнтами, що прий�

мають участь в енергетичному обміні, зокрема з лептином, інсуліном, глюкозою, греліном,

НПУ, β�ендорфіном, ДА, ГАМК, серотоніном, орексинами, ендогенними канабіоїдами тощо. У свою

чергу, інсулін і лептин інгібують активність нейронів, які містять НПУ/АПБ і стимулюють

ПОМК/КАРТ�продукуючі нервові клітини, що призводить до пригнічення апетиту і зменшення

маси тіла. В противагу, грелін підвищує апетит за рахунок блокади ПОМК/КАРТ� і активації

НПУ/АПБ�нейронів (Bernabeu I., Casanueva F.F., 2013; Goddard A.W., 2016). 



НЕЙРО?
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

2017/2АНТРОПОЛОГИЯ

ЛГ і ФСГ і не відповідає стадії статевого роз�
витку. У дівчат залишаються помірно підви�
щеними рівні ЛГ і ФСГ з нормальним їх спів�
відношенням  1:2, а концентрації прогесте�
рону та естрадіолу лишаються у межах віко�
вої норми (інколи можливе зменшення до
нижньої межі вікових нормативів) (Плехо�
ва Е.И. и соавт., 2003; Плехова О.І. і співавт.,
2005). З часом, без корекції гіпоталамічних
порушень, концентрація ЛГ та ФСГ знижу�
ється, вірогідно з причини “виснаження” го�
надотропної функції гіпофізу. 

При ДГ спостерігається також активація
гіпофізарно�тиреоїдної системи, яка супро�
воджується помірним підвищенням концент�
рації ТТГ, що в подальшому призводить до
стимуляції щитоподібної залози, яка збіль�
шується в об’ємі з одночасним посиленням
секреції тиреоїдних гормонів, переважно –
трийодтироніну, але згодом на тлі йодного
дефіциту може розвинутись гіпотиреоз. 

Показники рівня мелатоніну більш тісно
пов’язані з блокуванням синтезу ГАМК і
супроводжуються певними клінічними про�
явами ДГ, особливо – порушеннями репро�
дуктивної системи та вуглеводного обміну,
і, при рецидивуючому несприятливому пе�
ребігу патології, залишаються низькими
навіть у постпубертатному періоді, особли�
во при порушенні сну, когнітивних і емо�
ційних реакціях у дітей, підлітків і молодих
людей (Плехова О.І. і співавт., 2005; Скиб�
чик В.І., 2006; Чайченко Т.В., 2015).

Велику роль у патогенезі ДГ відіграє гор�
мон жирової тканини лептин, який відпо�
відає за формування відчуття насиченості.
Концентрація лептину у крові хворих на ДГ в

багато разів перевищує фізіологічні показ�
ники, особливо за абдомінального типу
ожиріння. На цьому тлі формується лепти�
норезистентність, яку посилюють гіперпро�
лактинемія і надлишок кортизолу та андро�
генів надниркових залоз (Плехова О.І. і спів�
авт., 2005; Пилипенко В.М., 2016; Kenny P.J.,
2011; Hirschberg L.A., 2012; Gibson C.D. et al.,
2012; Bernabeu I., Casanueva F.F., 2013; Hus�
sain S.S., Bloom S.R., 2013; Bouckenooghe T.
et al., 2014; Carre N., Binart N., 2014; Williams
R. et al., 2014; Gutierrez Medina S. et al., 2015).

До патогенетичних порушень при ДГ та�
кож відносять розлади ліпідного обміну.
Найбільш характерними для хворих є ІV тип
дисліпопротеїнемії (за класифікацією  D.
Fredrickson)1 – гіперпре�β�ліпопротеїнемія,
що супроводжується гіпертригліцеридемією
при нормальному чи помірному підвищенні
вмісту холестерину. Іноді виникає тип ІІ�А,
коли підвищуються вміст ліпопротеїнів
низької щільності з помірним збільшенням
рівню загального холестерину при збере�
женні нормальних показників тригліце�
ридів (Плехова О.І. і співавт., 2005; Swaab
D.F., 2004; Shaikh M.G., 2011; Volkow N.D. et
al., 2001; Zafon C., Simo R., 2011). Ізольоване
зниження концентрації ліпопротеїнів висо�
кої щільності є самостійним чинником ризи�
ку розвитку атеросклерозу, особливо при
підвищені концентрації гомоцистеїну в
плазмі крові (Вейн А.М., Вознесенская Т.Г.,
2000; Плехова О.І. і співавт., 2005; Боцюрко
В.И., 2014; Пилипенко В.М., 2016; Brown
R.E., 1994; Shaikh M.G., 2011; Zafon C., Simo
R., 2011).

* * *
Таким чином, ДГ – це самостійне нейроен�
докринне захворювання переважно пубер�
татного віку, однак в сьогоденні має тен�
денцію до збільшення числа випадків як у
дітей допубертатного віку, так в пост�пу�
бертатному періоді життя. ДГ значною
мірою зумовлена порушення синтезу ней�
ромедіаторів центральної нервової систе�
ми, зокрема – ДА і ГАМК, і дисфункцією
САС на тлі довготривалої інкорпорації
радіонуклідів, особливо в умовах нестачі
йоду у продуктах харчування. При довгот�
ривалій дії малих доз внутрішнього оп�
ромінення, особливо від 137Cs і 90Sr, першо�
чергово відбуваються порушення з боку
нейроендокринної системи, що призво�
дить до розладів майже в усіх ланках ен�
докринної регуляції та формування серії
метаболічних зсувів навіть на ранніх стадіях
статевого дозрівання. Хворі на ДГ потребу�
ють ретельного диспансерного спостере�
ження та профілактичного лікування із за�
ходами щодо запобігання дефіциту йоду та
нормалізації синтезу нейромедіаторів, зок�
рема – ГАМК і ДА. Особливо необхідне
своєчасне виявлення порушень синтезу цих
нейромедіаторів при довготривалій інкор�
порації радіонуклідів в умовах дефіциту
йоду та адекватне профілактичне лікування
для попередження розвитку і прогресуван�
ня ДГ з виникненням ускладнень у більш
старшому віці. Найбільш загрозливими з
них є і потребують попередження розвитку
атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ЦД2 і
безпліддя, інакше стає ймовірним суттєве
погіршення якості життя та інвалідизація із
скороченням життя хворих на ГД.
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препаратов с 60 до 80% в 2020 году. В ре�
зультате этого, власти страны намерены
сэкономить сумму 9,7 млрд долларов зат�
рат на рецептурные препараты. Рынок гене�
рических препаратов вырос бы тогда до
7,45 млрд. долларов США. Международ�
ные фармацевтические компании уже отре�
агировали на данное изменение политики в
здравоохранении. Так, японская Takeda
создала с международным лидером по
производству генериков – израильской
компанией Teva – совместное предприятие
Teva Takeda Yakuhin Ltd. для продажи гене�
рических препаратов исключительно на
японском рынке. Еще одно направление –
это повышение рыночной доли безрецеп�
турных препаратов с 10 до 20% до уровня,
который данная группа препаратов занима�
ет в других развитых странах. 

Следующая группа стран, которая пред�
ставляет интерес для рассмотрения, это
“Pharmerging markets”.1 Аналитическая ком�
пания  IMS Health отнесла в эту группу 21
страну и разделила их в три подгруппы по
критериям величины ВВП и потребления ле�
карств на душу населения, а также – по раз�
мерам, собственно, их фармацевтических
рынков. В первую подгруппу входит один
Китай, во вторую – Бразилия, Индия, Рос�
сийская Федерация, а в самую большую –
третью – Польша, Аргентина, Турция, Мек�
сика, Венесуэла, Румыния, Саудовская Ара�
вия, Колумбия (потребление лекарств на
душу населения свыше 85 долларов США)
и Вьетнам, ЮАР, Алжир, Индонезия, Еги�
пет, Пакистан, Нигерия и Украина (потреб�

ление лекарств на душу населения ниже 85
долларов США). И в 2016 году данная груп�
па демонстрировала самые высокие темпы
роста.  Впрочем, если рост данный группы в
2012–2014 годах составлял 6–7%, то затем
он замедлился из�за трудностей и напря�
женностей макроэкономического развития,
а также – глобальной рецессии. Ныне
“Pharmerging Markets” продолжают расти с
среднегодовыми темпами 4–6%  В 2016 го�
ду фармацевтический рынок этой группы
стран достиг уровня  362 млрд. долларов
США, что составляет 31,3% мирового фар�
мацевтического рынка. В отличие от разви�
тых стран, в странах “Pharmerging Markets”
динамику роста определяют брендирован�
ные и небрендированные генерики. В  раз�
витых странах рост происходит, в большей
мере, за счет инновационных нововведений.

Учитывая прогнозы аналитиков, согласно
которым ежегодный прирост в дальнейшем
будет составлять не менее 4–7%, можно
ожидать, что в 2022 году мировой фарма�
цевтический рынок достигнет уровня 1,5
триллиона долларов США.

Представляет интерес проанализиро�
вать, за счет каких именно групп препара�
тов произойдет прогнозируемый рост рын�
ка (таблица 1).

Данный анализ отражает некоторые ос�
новные тенденции будущего развития фар�
мацевтического рынка. Вырисовываются
основные терапевтические группы препа�
ратов на которых ведущие фармацевтиче�
ские производители в последующие годы
будут фокусировать свою научную работу и

всю деятельность  в области НИОКР.2 Затра�
ты на НИОКР составили в 2016 году 152,8
млрд. долларов США, что на 3% больше,
чем в предыдущем году. При таком темпе
роста затраты на НИОКР мировой  фарма�
цевтической  промышленности в 2022 году
достигнут 182 млрд. долларов США. А в
2022 году, по мнению аналитиков рынка,
НИОКР будет отвечать за  50% достигнуто�
го роста продаж. 

При этом, будущее – за биогехнологи�
ческими препаратами. По оценкам Evaluate
Pharma,3 такие препараты в 2022 году соста�
вят ~50% продаж 100 самых продаваемых
лекарственных средств, а их рыночная доля
вырастет с 24% в 2016 до 29% в 2022 году. 

Противоопухлевые препараты и в буду�
щем останутся самой большой и самой ди�
намичной группой фармацевтических про�
дуктов с ежегодным ростом на  12,5%. На�
ряду с истечением патентной защиты на не�
которые нынешние “блокбастеры”,4 рынок
ожидает приход новых препаратов, в том
числе – таких, как durvalumab и atezolizum�
ab (Tecentriq),5 которые, как ожидается,
должны более чем компенсировать послед�
ствия “патентного обвала”.

Второе место занимает группа противо�
диабетических препаратов, которая в 2022
году, по прогнозу экспертов Evaluate Pharma,
выйдет на уровень продаж 66,1 млрд. дол�
ларов США. Как и прежде, в этом сегменте
будет лидировать датская компания Novo
Nordisk с рыночной долей 34,7%, за ней сле�
дует французская компания Sanofi с прода�
жами в данном сегменте  на 7,7 млрд. долла�
ров США.

В третьем “эшелоне”, а именно – в группе
антиревматических средств, доминирует
препарат Humira американской компании
AbbVie. Примечательно, что, несмотря на
появление конкуренции со стороны биоси�

Основные тенденции 
и итоги 2016 года
По оценкам международной аналитической
компании “EvaluatePharma”, в 2016 году объем
мирового фармацевтического рынка достиг
1158 млрд. долларов США, что на 6,3% боль�
ше, чем в 2015 году (рисунок). 

Несмотря на определенный скептицизм по
поводу прихода к власти нового президента
США Дональда Трампа и его обещаний суще�
ственно повлиять на реструктуризацию аме�
риканской системы здравоохранения и актив�
но сдерживать рост цен на лекарства, фарма�
цевтический  рынок США остался самым круп�
ным в мире. В 2016 году его объем увеличился
на 5% и достиг уровня  434 млрд. долларов.
Наряду с вышеназванным, такие явления, как
патентный обвал, сдержанные темпы роста
продаж препаратов для лечения гепатита С и
ускоренное появления биологических генери�
ков (биосимиляры) замедлит в будущем тем�
пы роста рынка до 4% и приведет к значитель�
ной экономии затрат системы здравоохране�
ния США.

Китайский фармацевтический рынок про�
должал свой двухзначный динамичный рост и

в 2016 году и достиг 156 млрд. долларов США.
Таким образом, Китай “отстоял” второе место
в этом рейтинге стран. Китайское правитель�
ство поставило защиту окружающей среды и
здоровья населения в приоритетную катего�
рию своего стратегического развития. С одной
стороны, с этим связано чрезмерное увеличе�
ния клиентов медицинского страхования, а с
другой – это приведет к росту затрат на нужды
здравоохранения и, в частности, на лекар�
ственное обеспечение. По оценкам экспертов,
в 2020 году объем расходов системы здраво�
охранения Китая может вырасти до 900 млрд.
долларов США, и тогда, по мнению рыночных
экспертов, Китай вытеснит США с первого
места в мировом рейтинге.

Японский фармацевтический рынок твердо
занимает третью позицию в мире. В 2016 году
там выросли затраты на рецептурные препа�
раты и рынок достиг уровня 119 млрд. долла�
ров. Ввиду растущей доли пожилого населе�
ния и значительного дефицита государствен�
ного бюджета, японское правительство берет
курс на обуздание затрат системы здравоох�
ранения. Одном из главных направлений при
этом является повышение доли генерических
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Мировой фармацевтический рынок
в 2016 году: ìв бурных водахî

Уве Штёр

Региональный директор 
по Северной и Восточной

Европе фармацевтической
компании “Klosterfrau

Healthcare Group”,
Германия

Динамика развития мирового фармацевтического

рынка в 2012–2016 годах, млрд. $ США

Источник: Evaluate Pharma, 2016, World Preview 2016 outlook to 2022.
Данные рассчитаны на основе цен производителя без учета скидок за счет законода+
тельного снижения отпускных цен.
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Терапевтические направления
Объем продаж Объем продаж Объем продаж Среднегодовые 

2015 года 2016 года 2022 года темпы прироста, %

1 Противоопухолевые препараты 83,2 92,35 190 12,5
2 Противодиабетические препараты 41,7 43,79 36,1 6,8
3 Противоревматические препараты 48,8 49,78 54,5 1,6
4 Противовирусные препараты 50,7 51,71 50,9 0
5 Вакцины 27,6 28,70 39 5,1
6 Бронхорасширяющие препараты 30,2 30,80 34,7 2
7 Препараты для лечения заболеваний органов чувств 19,8 20,99 33,3 7,7
8 Антигипертензивные препараты 25,7 25,75 26,5 0,4
9 Дерматологические препараты 12,1 13,19 24,3 10,4

10 Препараты для лечения рассеянного склероза 20,2 20,80 23,2 2

Таблица 1. Рейтинг ТОП?10 групп фармпрепаратов по перспективам продаж до 2022 года

1Fredrickson  D.S. et al., 1967. Прим. авт.
2Научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы. Прим. ред.
3Международная аналитическая компания. Прим. ред.
4Здесь – лидеры продаж. Прим. ред.
5Средства иммунотерапии онкологических заболеваний производства Medimmune/
AstraZeneca и Roche, соответственно. Прим. ред.
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группы лекарственных средств, обстоит по�
другому и разница по цене не превышает
15%. Все это демонстрирует, что возможны
существенные соответствующие влияния на
уровни продаж и доходности ведущих ком�
паний. Так что, им, наряду с адекватной
оценкой столь актуальных вызовов, как
снижение общего уровня цен, ужесточение
требований к самому фармпроизводству и
регистрации лекарственных препаратов,
предстоит осознать эти изменения и адап�
тироваться к таковым. Настолько это ком�
паниям уже удалось, увидим, рассмотрев
результаты их хозяйственной деятельности
в 2016 году (таблица 3).

Анализ результатов хозяйственной дея�
тельности ведущих фармацевтических ком�
паний лишний раз показывает, что игроки
рынка по�разному справляются с современ�
ными вызовами фармацевтического бизне�
са. Даже самые крупные из них – Novartis,
MSD, Sanofi, AstraZeneca и Takeda – несмот�
ря на приложение всех возможных усилий,
не в состоянии компенсировать падение
продаж в результате патентного обвала. Их
собственная научная база не дает достаточ�
ного предложения новых субстанций и мо�
лекул, а приобретенные на рынке чужие ак�
тивы с недостаточной скоростью и эффек�
тивностью интегрируются в структуру их
бизнеса.

Пример американской инновационной
биотехнологической компании Gilead ил�
люстрирует, какую опасность создают
вторгнувшиеся на рынок биосимиляры и
биотехнологические аналоги для традици�
онного монополиста. Не имевшая прежде
конкурентов Gilead, в последние годы на
взлете продаж двух своих препаратов, об�
разно говоря, ворвалась в первую десятку
мировой фармацевтической промышлен�
ности. Однако сейчас эти “блокбастеры”
сталкиваются со серьёзной конкуренцией, а
Gilead – с падением продаж и прибыли.
Заслуживает внимание еще такой показа�
тель, как величины затрат компаний на ис�
следовательскую деятельность, поскольку

на этом основании можно узнать, какая из
них в большей мере ставит в центр внима�
ние вопросы и задачи внутреннего роста.
В области затрат на научные исследования
и разработки лидирует американская ком�
пания Merck, которая расходует в этом нап�
равлении почти 10 млрд. долларов США
(47,6% от ее оборота). За Merck следуют
Roche (8,72 млрд. долларов), Novartis (7,92
млрд. долларов), Pfizer (7,84 млрд. долла�
ров), Johnson & Johnson (6,97 млрд. долла�
ров), AstraZeneca (5,63 млрд. долларов) и
Sanofi (5,72 млрд. долларов).

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся у
отдельных лидеров, более подробно.

* * *
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миляров, его рыночная доля еще составля�
ет 24,4%. Под таким же натиском находит�
ся препарат Remicade американского гиган�
та Johnson & Johnson. Прогнозы аналитиков
говорят о том, что рыночная доля данного
препарата упадет к 2022 году с нынешных
16,7 до 6,7%. В целом же, данный сегмент
будет расти ежегодными темпами по 2% до
уровня 54,5 млрд. долларов США в 2022 го�
ду. Столь умеренный темп роста данного
сегмента обусловлен, пожалуй, снижением
уровня цен в результате появления ряда
биосимиляров.

Сегмент антивирусных препаратов и в
2022 году, по прогнозам аналитиков, будет
контролировать американская компания
Gilead. Данная компания, по оценкам, опять�
таки, Evaluate Pharma, благодаря своему гос�
подствующему положению в спектре средств
терапии заразных заболеваний в диапазоне
от вирусного гепатита до ВИЧ�инфекции
достигнет уровня продаж 27 млрд. долларов
США и, тем самым, займет ~50% объема
данного сегмента рынка. Вторая компания
здесь – швейцарская Roche – скорее всего,
потеряет, в силу снижения торговой реали�
зации препаратов Tamiflu и Valcyte и появле�
ния соответствующих генериков, до 70% те�
кущих продаж до 2022 года. В свою очередь,
британская компания GSK после приобрете�
ния подразделения по производству вакцин
швейцарской Novartis стала, в конце концов,
лидером в сегменте вакцинальных пре�
паратов. В данном сегменте, который требу�
ет чрезвычайно специализированных техно�
логий и условий производства, так же, как и
соответствующих производственных площа�
дей, наряду с крупными игроками – Sanofi,
Pfizer и Merck – останется лишь небольшое
число средних по величине производите�

лей – таких, как Novavax и CSL – с рыночны�
ми долями, не превышающими 4%.

Представляет интерес также коротко рас�
смотреть перспективы рыночного сектора
генерических препаратов. Огромное давле�
ние оказывается со стороны органов здра�
воохранения и медицинских страховых
компаний в области ценовой политики на
производителей таких фармацевтических
продуктов – естественно, в сторону пони�
жения цен на последние. В данном секторе
очевидны две тенденции: дальнейшая кон�
солидация и установление жесткой внут�
ренней системы экономии затрат. Оба ли�
дера сектора – израильская компания TEVA
и голландская Mylan – завершили крупные
по объему сделки по приобретению чужих
активов. TEVA купила за 40,5 млрд. долла�
ров США дженириковый бизнес у ирланд�
ской компании Allergan, а Mylan прибрела
за 7,2 млрд. долларов США шведскую ком�
панию MEDA. Экспертная аналитика прог�
нозирует, что в  2022 году уровень продаж
в данном секторе достигнет 150 млрд. дол�

ларов США против  80 млрд. долларов в
2016 году.

Одним из главных рисков для крупных
фармацевтических компаний на сегодняш�
ний день является факт окончания действия
патентной защиты на их оригинальные
“блокбастеры”, составляющие заметную
долю в общих продажах этих компаний, в
связи с чем данное явление имеет большое
влияние на общие результаты хозяйствен�
ной деятельности этих компаний. Рассмот�
рим некоторые примеры на фоне истечения
патентной защиты приведенных препара�
тов на американском рынке в прошлом го�
ду (таблица 2).

Появление генериков или биосимиляров
на рынке в качестве ценового конкурента на
оригинальный препарат может, согласно
мнению рыночных экспертов, привести к
потере до 90% продаж оригинала. Пробле�
ма здесь заключается в том, что генерики
могут оказаться на 80–85% дешевле ори�
гинальных препаратов. Касательно же био�
симиляров, дело, в силу специфики данной
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Оригинальный 
Действующее вещество Производитель

Окончание срока Продажи Продажи  

препарат патентной защиты в 2016 году
1

в 2022 году
1

Cialis тадалафил Eli Lilly ноябрь 2017 1,469 55
Viagra силденафил Pfizer декабрь 2017 1,148 188
Velcade бортезомиб Takeda ноябрь 2017 1,130 187
Sustiva эфавиренц Bristol+Myers Squibb декабрь 2017 1,065 122
Copaxone глатирамера ацетат Teva ноябрь 2017 3,479 345
Sandostatin LAR октреотид Novartis январь 2017 853 567
Norditropin Simplex соматотропин NOVO Nordisk декабрь 2017 643 586
Viread тенофовира дизопроксил фумарат Gilead Sciences декабрь 2018 591 428
Pristiq десфенлафаксин Pfizer март 2017 578 145
Strattera атомоксетин Eli Lilly май 2017 535 13

Источник: FiercePharma, 2016.
1В млн. долларов США.

Таблица 2. Последствия патентного обвала на рынке США до 2022 года для крупных
фармацевтических компаний

Рейтинг Компании
Обьем продаж, млн. $ США Чистая прибыль, млн.$ США

2015 2016 Прирост 2016/2015 2015 2016 Прирост 2016/2015  

1 Pfizer 48,851 52,824 8,13% 6,960 7,215 4%
2 Roche 48,145 50,110 4,08% 9,158 9,800 7%
3 Novartis 49,414 48,518 +1,81% 12,041 11,314 +6%
4 Merck Sharp & Dohme 39,498 39,800 0,76% 11,920 4,442 +63%
5 Sanofi 36,730 36,570 +0,44% 8,559 9,212 8%
6 GaxoSmithKline 29,840 34,790 16,59% 4,671 12,809 174%
7 Johnson & Johnson1 31,455 33,500 6,50% 10,365 9,862 +5%
8 Gilead Sciences 32,639 30,390 +6,89% 18,108 13,501 +25%
9 AbbVie 22,859 25,560 11,82% 5,144 5,953 16%

10 Bayer2 24,090 25,270 4,90% 6,997 8,382 20%
11 Astra�Zeneca 24,708 23,002 +6,90% 2,825 3,499 24%
12 Amgen 21,662 22,991 6,14% 7,954 8,785 10%
13 Teva 19,652 21,903 11,45% 3,352 2,154 +З6%
14 Elli Lilly 19,959 21,222 6,33% 2,408 2,738 14%
15 Bristol�Myers Squibb 16,560 19,427 17,31% 2,381 2,077 +13%
16 Novo Nordisk 16,036 16,609 3,57% 5,180 5,635 9%
17 Boehringer Ingelheim 16,113 17,905 11,12% 1,266 1,907 51%
18 Allergan 6,739 15,071 123,64% 454 2,334 414%
19 Takeda 16,310 14,930 +8,46% +1,312 690 147%
20 Astellas 11,336 12,473 10,03% 1,391 1,800 29%

Источник: годовые отчеты фармацевтических компаний за 2016 год, прирост рассчитан на базе неизменных средних курсов валют 2016 года.
1Только фармпрепараты (рецептурные и безрецептурные).
2Только Bayer Healthcare

Таблица 3. Рейтинг Топ?20 мировых фармацевтических компаний по объему продаж и чистой
прибыли в 2016 году
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лярах, которые продвигает генерическое
подразделение Sandoz. Новому управляю�
щему директору компании Джозефу Джи�
минезу (Joseph Jimenez) ещё предстоит по�
казать, что предпринятая им реструктуриза�
ция дает нужные хозяйственные результаты.

Johnson & Johnson

Американский гигант Johnson & Johnson
продолжает сделать ставку на развитие
подразделения Фарма и безрецептурного
бизнеса. В 2016 году доля этих подразделе�
ний  в обороте компании выросла и состави�
ла 68%. При этом, Фарма выросло на 6,5%,
а безрецептурный бизнес – на 2,7%. Дан�
ный прирост был достигнут за счет успеха
реализации новых препаратов, а именно –
противоопухолевого средства Imbruvica,
продажи которого выросли до 1,8 млрд.
долларов США, то есть – на 86%. С выку�
пом швейцарской биотехнологической
компании Actelion в 2016 году, компания
добавила себе интересной ассортимент но�
вейших кардиологических средств и новые
молекулы Opsumit и Uptravi,1 которые скры�
вают в себе потенциал продаж в размере 1
млрд. долларов США. Большой потенциал
имеет и первый агент�ингибитор БТК2 (ана�
литическая компания прогнозирует его
продажи в 2022 году на уровне 8 млрд. дол�
ларов США).

Sanofi

Французская компания Sanofi начала 2016
год с рядом нерешенных вопросов. Новый
управляющий директор Оливер Брандикорт
(Olivier Brandicourt) проводил свой первый
год руководства и должен был доказать, что
разработанная им новая стратегия приносит
ожидаемые результаты… Однако уровень
продаж в 2016 году снизился по сравнению с
2015 годом на 0,44%. Компания провела
ряд мероприятий по снижению затрат, в том
числе – сокращение числа рабочих мест.
Была завершена трансакция по обмену ак�
тивов с немецкой компанией Boehringer
Ingelheim (ветеринария за безрецептурный
бизнес).  При этом, новые препараты – Pra�
luent и Dengvaxia3 – не оправдали ожиданий
(их продажи оказались ниже прогнозов).
Впрочем, Sanofi последовательно фокусиру�
ется на отдельных бизнес�сегментах. К концу
2016 года компании Sanofi и Boehringer
Ingelheim завершили сделку по обмену биз�
нес�подразделениями. 

Merck

Американская компания Merck в 2016 году
показала рост продаж всего лишь на 1%.
Управляющий директор компании Кен
Фрейзер (Кen Fraizer) обяснил это следую�
щим образом: “мы сейчас работаем в об�
становке полной неясности и уязвимости,
особенно это касается политической и эко�
номической ситуации в США”. Впрочем,
несмотря на такие высказывания, препара�
ты компании демонстрируют определен�
ный рост: продажи Januvia4 росли в 2016 го�
ду на 2%, Gardasil5 – на 13%. Однако такие
препараты, как Remicade, Singulair, Isentress,
Zetia6 и недавно приобретенный Cubicin7

упали в реализации из�за конкуренции со
стороны генерических лекарственных
средств. Merck с помощью продажи своего
безрецептурного подразделения планиро�
вала избавится от рисков данного сегмента,
однако вместо этого встретила риски из
другого сегмента рынка по причине одно�
стороннего фокусирования деятельности.

GlaxoSmithKline

У британского фармацевтического флаг�
мана после реструктуризации и ревизии/
очистки ассортимента остались три основ�

ные бизнес�сегменты, а именно: инноваци�
онные рецептурные препараты, вакцины и
безрецептурные препараты. Подразделение
Фарма выросло до оборота 16,1 млрд. фун�
тов стерлингов, что означает рост на 3%. Од�
нако именно в этой области GSK еще ждут
последствия патентного обвала. В фокусе по
этому вопросу стоит противоастматический
препарат Advair (fluticasone propionat): если
в 2016 году данный препарат еще продавал�
ся на уровне 1,83 млрд. фунтов стерлингов,
то рыночные эксперты ожидают в текущем
году снижение продаж до 1 млрд. Подразде�
ление вакцины демонстрировало рост на
14% и достигло уровня продаж 4,6 млрд.
фунтов стерлингов. Со своей стороны, сов�
местная со швейцарской Novartis компания
по производству безрецептурных препара�
тов достигла продаж в размере 7,2 млн. фун�
тов стерлингов, что на 9% превышает ре�
зультат 2015 года. Этот рост опирался, в ос�
новном, на такие хорошо известные бренды,
как Sensodyne, Voltaren и Panadol. Впрочем,
несмотря на достигнутые положительные ре�
зультаты, британская компания должна в бу�
дущем доказать, что фокусирование на трех
сегментах было правильным выбором для
гарантированного будущего развития. 
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15 крупнейших и 
важнейших…
Pfizer

Американская компания Pfizer не смогла за�
вершить 2016 год так, как планировалось.
Намечавшийся выкуп компании Allergan не
состоялся, так как американские власти
ужесточили налоговое законодательство и
практически закрыли налоговую “лазейку”,
которую Pfizer намеревалась использовать
путем перебазирования штаб�квартиры
компании в Ирландию. Впрочем, несмотря
на эту неудачу, компании Pfizer удалась уве�
личить оборот на 5% с его величиной в 52,82
млрд. долларов США и вернуться на первое
место в списке ведущих фармацевтических
компаний. Этот успех был достигнут благо�
даря росту продаж таких препаратов, как
Ibrance, Lyrica, Eliquis, Xeljanz и Chantix1 в со�
вокупности на 2,8 млрд. долларов США. При
этом только продажи противоракового пре�
парата Ibrance росли с 723 млн. в 2015 году до
2,14 млрд. долларов в 2016�м. Pfizer и в 2016
году продолжала свою агрессивную полити�
ку, направленную на приобретение чужих
активов. Так, за сумму 14 млрд. долларов
была приобретена американская компания
Medivation, тем самым – Pfizer получила пре�
парат Xtandi для лечения рака предстатель�
ной железы. Выкуп компании Anacor дал
Pfizer препарат Eucrisa для лечения тяжелых
кожных заболеваний. Последним же шагом
стало укрепление ассортимента противоин�
фекциооных препаратов путем покупки ас�
сортимента антибиотиков от компании
AstraZeneca. Таким образом были получены
права на три уже зарегистрированных анти�
бактериальных препарата, а именно –
Zavicefta (ceftazidime+avibactam), Merrem
(merepenem) и Zinfara (ceftarolinefosamil), а
также – на две субстанции, еще находящий�
ся в стадии разработки. Руководство компа�
нии Pfizer сообщило после этого: “Выкуплен�
ный от компании AstraZeneca ассортимент
антибиотиков комплектует и расширяет на�
ше предложение в этом интересном и перс�
пективном секторе фармацевтического рын�
ка и содержит в себе значительный потенци�
ал для роста оборота нашей компании”. 

После смены президентской власти в
США, Pfizer вновь надеется на смягчение
налогового законодательства, что дало бы
компании, путем возврата зарубежных де�
нежных средств, еще больше возможнос�
тей для дорогих приобретений.

Roche

Швейцарская компания Roche и в 2016 году
сумела сохранить темп роста. Продажи
концерна выросли на 4%, а оперативная
прибыль – на 7% на базе постоянных кур�
сов. Roche делает и впредь намерена де�
лать ставку на внутренний органический
рост и собственные разработки. И несмотря
на то, что уже “пожилые” “блокбастеры” –
Avastin и Herceptin2 – теряют рыночную ди�
намику, именно на них приходится 53%
(21,5 млрд. долларов США) продаж среди
рецептурных препаратов. В то же время,
риск угрожает компании со стороны биоси�
миляров. Такие производители генериков,
вернее – биосимиляров, как американская
Mylan и швейцарская Sandoz зарегистриро�
вали в Европе свои биоаналоги и начинают
успешно “отбирать обороты” от бывшего
монополиста. Впрочем, Roche уже пригото�
вила ответ и стала комбинировать в тера�
певтической практике свои препараты, на�
пример – Herceptin/Perjeta.3 Кроме того,
Roche продолжает быть в главе инновато�
ров: в 2016 году компания внедрила на ры�
нок 4 новых лекарственных средства и 9
средств диагностики. В частности, такие пре�
параты, как Tecentriq, Venclexta и Ocrevus4

несут потенциал миллиардных продаж. 

Novartis

Швейцарская компания Novartis в 2016 году
продолжала бороться с своими внутренни�
ми проблемами. Судя по результатам, за�
вершилось это тем, что продажи упали на
2%, а чистая прибыль – на 7%. Разного ро�
да структурные изменения еще не оправда�
лись, а приобретенный от GlaxoSmithKline
онкологический ассортимент даст ожидае�
мые результаты не сразу, поскольку эти но�
вые препараты еще не в состоянии компен�
сировать потери реализации в результате
патентного обвала, среди прочего, напри�
мер, на препарат Gleevec5 (�28% продаж).
Офтальмологическое подразделение Alcon
не смогло выйти из кризиса и принесло
убытки в размере 120 млн. долларов США.
Руководство компании открыто говорит о
возможном выделении данного подразде�
ления из концерна. В свою очередь, из�за
того, что такое нововведение на рынке, как
кардиологический препарат Entresto,6 от�
стает от ожиданий по продажам, а генери�
ческая конкуренция забрала значительные
рыночные доли у бывших “блокбастеров”,
Novartis фокусирует свои научные разра�
ботки на избранных проектах – препаратах
Ribociclib и Consentyx,7 а также – биосими�
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1Препарат для лечения рака молочной железы, противоэпилептическое/противонейро�
патическое средство, антикоагулянт, препарат для лечения артрита и средство от никоти�
новой зависимости, соответственно. Прим. ред.
2Препараты для лечения рака молочной железы. Прим. ред.
3Препарат для лечения метастатического рака молочной железы. Прим. ред.
4Препараты для лечения уротелиальной карциномы, хронического лимфолейкоза и рас�
сеянного склероза, соответственно. Прим. ред.
5Препарат терапии при лейкозах, неоперабельной дерматофибросаркоме выбухающей,
меланоме и гастроинтестинальных стромальных опухолях, позитивных по c�Kit. Прим. ред.
6Препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Прим. ред.
7Препараты для лечения прогрессирующего рака молочной железы и псориаза, соответ�
ственно. Прим. ред.

1Препараты для лечения легочной артериальной гипертензии. Прим. ред.
2Ингибитор тирозинкиназы Брутона; предназначен для лечения злокачественных заболе�
ваний системы крови, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, рассеянно�
го склероза и синдрома Съёгрена (Шегрена/Sjogren). Прим. ред.
3Средство терапии больных гиперхолестеринемией (включая семейную) и вакцина от ли�
хорадки Денге, соответственно. Прим. ред.
4Противодиабетический препарат. Прим. ред.
5Вакцина против вируса папилломы человека. Прим. ред.
6Средство терапии ревматоидного артрита, болезни Крона и псориаза; противоастмати�
ческий препарат; средство лечения ВИЧ�инфекции; противодислипидемическое сред�
ство, соответственно. Прим. ред.
7Антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций кожи и мягких тка�
ней у взрослых. Прим. ред.
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Gilead

После того, как американская компания
Gilead в течении несколько лет  шокировала
аналитиков и конкурентов головокружи�
тельными темпами роста, уже второй год
подряд она не в состояние  демонстрировать
роста продаж. Оборот компании в 2016 году
упал с 32,15 до 30,39 млрд. долларов США.
Причиной этого стал драматический спад
реализации “блокбастеров”, а именно –
продажи препаратов от гепатита С Sovaldi
(sofosbuvir) и Harvoni (ledipasvir + sofosbu�
vir) упали в 2016 году на 34 и 33%, соответ�
ственно. Данный спад был обусловлен по�
явлением конкурентных препаратов и сни�
жением продажной цены на 50%. Исходя
из сложившейся ситуации, в 2017 году сле�
дует ожидать дальнейших разочарований
из�за снижения показателя вплоть до 24
млрд. долларов. Есть у компании в запасе
разработки нескольких субстанций, обеща�
ющих большие перспективы продаж, но это
дело будущего, а текущее положение дел
оказывает огромное давление на руковод�
ство компании в плане поиска компенсации
сегодняшних потерь путем приобретения
новых потенциальных активов. Следует
ожидать, что компания Gilead будет гипе�
рактивной на рынке слияний и поглощений.

Amgen

Американский лидер в области биотехноло�
гии в 2016 году показал рост продаж на 6%
до ~23 млрд. долларов США. Большой прог�
ресс достигнут в области расширения пока�
заний и территорий регистрации препаратов
Parsabiv, Romosozumab и Erenumab.1 В облас�
ти биосимиляров Amgen, с одной стороны,
“атакует” такие оригиналы, как “блокбастер”
Humira от американской  Abbvie, а с другой –
защищается от “атак” конкурентов, как нап�
ример, на свой “блокбастер” Enbrel2 от био�
симиляра швейцарской Sandoz. Именно “хи�
ты” продаж компании – Epogen, Neilasta3 и
Enbrel – ждут в будущем большие проблемы
со стороны конкурентных биосимиляров и
значительного снижения цен.  В отдельных
случаях эти проблеммы решаются в судеб�
ном порядке с неизвестным исходом. Харак�
теристику положения дел управляющий ди�
ректор компании Роберт Бредвей (Robert
Bradway) выразил следующим образом:
“снижение уровня продаж по нашим уста�
новленным препаратам частично начинает
съедать рост оборота по нововведениям”.

Eli Lilly

Американская традиционная компания,
несмотря не все существующие проблемы,
смогла в 2016 году увеличивать оборот на
6% до уровня 21,22 млрд. долларов США.
Лидеры по продажам компании – препара�
ты Humalog, Cialis и Alimta4 – благодаря
приложению больших усилий отстояли
свои рыночные позиции и в 2016 году. В ско�
ром будущем такие “хиты” компании, как
Cialis, Strattera и Effient5, которые на сегод�
няшний день приносят продажи в размере
1,5 млрд. долларов в США, потеряют па�
тентную защиту. Однако, у компании име�
ется достаточный резерв по новым препа�
ратам, которые уже в 2016 году дали оборот
в размере 2 млрд. долларов США. Однако,
несмотря на это, руководство компании го�
товится к будущим возможным неблаго�
приятным сценариям и сократило 485 ра�
бочих мест в США.

BristolDMyers Squibb

Компания сумела увеличивать оборот на
17%. Это удалось вопреки тому, что доходы
от продаж препаратов Abilify и Erbitux6 на
американском рынке вернулись, как было
оговорено по контракту, к японскому партне�
ру. Абсолютным лидером является имунно�
онкологический препарат Opdivo7 (Nivolu�
mab), продажи которого выросли на 3,774
млрд. долларов США. Другими  драйверами
роста являются противовоспалительный
препарат Orencia (2,265 млрд. долларов)   и
препарат Sprycel (1,824 млрд. долларов) для
лечение лейкемии. Однако, Bristol�Myers
Squibb вынужлена констатировать и ряд неу�
дач: препарат Opdivo (Nivolumab) не прошел
клиническое испытание по расширению по�
казаний для лечения рака легких, при этом
проявились его явные недостатки по сравне�
нию с главным конкурентом – препаратом
Keytruda. Компания, в результате, отказа�
лась от планировавшегося его терапевтиче�
ского  использования в комбинации со сво�
им препаратом Yervoy.8 Исходя из этого, был
значительно снижен прогноз продаж на 2017
год и снизилась рыночная капитализация
компании (�35 млрд. долларов США). Оза�
боченность акционеров сразу  выразилась в
назначении членом правления компании
Карла Айкана (Carl Icahn) – опытного менед�
жера по сделкам слияний и поглощений.
Здесь следует отметить, что не существует
большого числа компаний, которые были бы
в состоянии осуществить такую операцию,
как приобретение Bristol�Myers Squibb. Ана�
литикам тут “видится на горизонте” очеред�
ная мега�сделка. Потенциальные инвесто�
ры – Pfizer, Roche и Novartis – уже “располо�
жились на старте” и готовы тратить нужные
средства. А по мнению аналитиков, активы
компании достойны затрат на приобретение
в размере до 100 млрд. долларов США.
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AstraZeneca

Несмотря на все предпринятые меры, бри�
танская компания не смогла в 2016 году
приостановить дальнейшее снижение обо�
рота на 7% до 23 млрд. долларов США.
AstraZeneca продолжает страдать от патент�
ного обвала препаратов Nexium и Crestor1 и
падающих продаж препаратов Symbicort и
Advair2 на американском рынке. Руковод�
ство компании решительно развивает соз�
данные, так называемые, платформы роста
(Growth Platforms) и прощается с, на его
взгляд, нерентабельными препаратами.
Так, в 2016 году AstraZeneca продала свой
портфолио по антибиотикам американской
компании Pfizer за 1,5 млрд. долларов США.
На данный момент такая решительная по�
литика приводит даже к снижению общего
оборота компании, поскольку продажи как
давно известных, так и инновационных
препаратов для лечения сахарного диабета,
онкологических и респираторных заболе�
ваний идут с разной степенью успеха и пока
не оправдывая ожидания. Однако управля�
ющий директор компании Паскаль Сорио
(Pascal Soriot) уверенно проводит свою по�
литику фокусирования на выбранных сег�
ментах. Самые большие надежды возложе�
ны сейчас на онкологические препараты но�
вого поколения с иммунным механизмом
действия в основе.

Bayer HealthCare

Как и в 2016 году, подразделение Фарма у
компании Bayer оказалось главным двига�
телем развития концерна в целом. Прода�
жи рецептурных препаратов выросли на
8,7%, а безрецептурное подразделение
показало рост на 3,5%. Показатель чистой
прибыли демонстрировал еще большую
динамику, увеличившись на 12% и достиг�
нув уровня 20,6%, что ставит компанию
Bayer в один ряд с ведущими европейски�
ми  производителями в лице Novartis

(22,8%) и Sanofi (19,3%). Среди препара�
тов отличились: ингибитор свертывания
крови Xarelto (+31%), препарат для лече�
ния возрастной макулярной дегенерации
Eylea (+33%) и противозачаточный препа�
рат Mirena (+8,8%). Иначе выглядит ситу�
ация в подразделении безрецептурных
препаратов: в то время, когда проверенные
бренды компании – Aspirin (+2,4%),
Bepanthen3 (+9,2%) и Aleve4 (+2,1%) все�
таки продолжают расти в реализации, но�
воприобретенный в 2014 году от американ�
ской компании Merck за 11 млрд. долларов
США безрецептурный ассортимент никак
не оправдывает рыночных ожиданий. Про�
дажи лидера данного ассортимента – про�
тивоаллергического препарата Claritin – в
2016 году упали на 2,6%, а препараты из
ассортимента зонтичного бренда5 Dr. Scholl
продавались на 7% меньше, чем в преды�
дущем году. Поскольку же спад продаж
продолжался и в первом квартале текуще�
го года, и компания уже учла в своем бюд�
жете 160 млн. евро в качестве амортиза�
ции, складывается впечатление, что её ру�
ководство существенно переплатило Merck
за безрецептурный ассортимент. Однако
более всего волнует акционеров и инвесто�
ров факт приобретения американского аг�
рарного гиганта Monsanto за огромную
сумму 66 млрд. евро. Ведущие аналитики
рынка опасаются, что данная сделка огра�
ничивает возможности Bayer развивать
свой Фарма бизнес и оттягивает нужные
ресурсы от фарм�подразделения, что у
Bayer нет достаточных средств, чтобы ин�
вестировать в оба подразделения, что
сделка по выкупу Monsanto значительно
ослабляет возможности роста для Bayer в
фармацевтической области. И действи�
тельно – ставится вопрос о том, как Bayer
планирует мобилизовать нужные средства
для поддержания текущих продаж и фи�
нансирования новых инновационных раз�

работок в своем фармацевтическом под�
разделении, которое на сегодняшний день
дает нужную ликвидность для развития хи�
мического концерна в целом.

AbbVie

Американская компания AbbVie в 2016 году
демонстрировала рост продаж на  12%
(25,56 млрд. долларов США). Большую до�
лю в этом занимает самое продаваемое в
мире лекарственное средство Humira6

(Adalimumab), продажи которого выросли
в 2016 году на 14% и достигли уровня 16
млрд. долларов США. Этот один препарат
обеспечивает 60% оборота всего концерна
AbbVie. При этом, лишь еще два препара�
та – Imbruvica (1,8 млрд.) и Viekira Pak7 (1,5
млрд.) “перешагнули звуковой барьер” в
1 млрд. долларов США. Здесь нужно
учесть, что Imbruvica (Ibrutinib) добавился к
ассортименту компании только в 2015 году
в результате выкупа компании Pharmacyc�
lics. В целом, управляющий директор ком�
пании Ричард Гонсалес (Richard Gonzalez)
подвел следующий итог: “то, что компания
показывает по продажам и по прибыли,
можно назвать показательным для всей от�
расли”. Однако, по�видимому, все зависит
от того, как долго AbbVie сумеет поддер�
жать продажи “блокбастера” Humira на
нужном уровне.

Teva

2016�й бизнес�год нельзя назвать самым
успешным в истории израильской  компа�
нии Teva. Продажи возросли с 20 до 21,9
млрд. долларов США, то есть – на 9,5 %.
Компания укрепила свою лидирующую по�
зицию среди генерических производителей
путем завершения процесса выкупа генери�
ческого ассортимента у ирландской компа�
нии Allergan (бывший Actavis) за 40,5 млрд.
долларов США. Кроме того, в 2016  году
Teva  удалось “удержать на плаву” своего
топ�сейллера оригинального препарата
Copaxone8, который обеспечивает почти
20% продаж и 44% прибыли компании
(продажи стабилизировались на уровне 4,2
млрд. долларов США). Однако компания
не реализовала поставленные перед собой
бюджетные цели роста, а именно достиже�
ние этих целей понадобиться ей, чтобы по�
крыть долговые обязательства, которые
возникли в результате огромных приобре�
тений последних лет.
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1Противодислипидемический и противоязвенный препараты, соответственно. Прим. ред.
2Противоастматические препараты. Прим. ред.
3Препарат пантотеновой кислоты для заживления и профилактики повреждений кожи.
Прим. ред.
4Противовоспалительное и анальгетическое средство. Прим. ред.
5Вид стратегии расширения брэнда, заключающийся в выпуске под одной маркой сразу
нескольких групп товаров или товарных категорий. Прим. ред.
6Средство лечения ревматоидного, псориатрического артрита и анкилозирующего спон�
дилита. Прим. ред.
7Средство лечения злокачественных заболеваний системы крови и вирусного гепатита С
генотипа 1, соответственно. Прим. ред.
8Средство лечения рассеянного склероза. Прим. ред.

1Препараты для лечения вторичного гиперпаратиреоза у взрослых пациентов с хрониче�
ской болезнью почек, остеопороза и мигрени, соответственно. Прим. ред.
2Противоревматический и противопсориатический препарат. Прим. ред.
3Препарат эритропоэтина и препарат для укрепления иммунитета у онкологических паци�
ентов, подвергающихся химиотерапии, соответственно. Прим. ред.
4Препарат инсулина, средство лечения эректильной дисфункции и препарат для лечения
местнораспространенного или метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного
рака легкого, соответственно. Прим. ред.
5Препарт для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и препарат для
профилактики тромботических осложнений, соответственно. Прим. ред.
6Средство лечения шизофрении и противоопухолевый препарат, соответственно. Прим.
ред.
7Препарат для для лечения метастатической меланомы. Прим. ред.
8Препарат для лечения меланомы. Прим. ред.
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дущее, что Cinven/Bain  не будет действо�
вать как обычный финансовый инвестор –
путем разделения приобретения на части и
продажи по более высокой цене. В конце
июня появилась сообщение о том, что даже
после продления срока до 22 числа того ме�
сяца, компании Cinven/Bain в лице своей
компании Nidda Healthcare удалось получить
одобрение лишь 67,5% акционеров. А это
означает, что новое предложение также
отклонено. По всей видимости, у акционе�
ров Stada преобладают вышеупомянутые
опасения, или же они надеются на более
выгодное предложение. Позднее сообщи�
лось, что компания Cinven/Bain планирует
улучшить свою финансовую оферту и по�
дать предложение снова. Так что – увлека�
тельная история продолжается.

Заключение
И в 2016 году  мировой  фармацевтический
рынок продолжал расти. Несмотря на вялую
рыночную динамику, такие традиционно
основные региональные фармацевтические
рынки, как Северная  Америка, Япония и За�
падная Европа, в силу своей проверенной
годами системы здравоохранения и устой�
чивых систем страхового лекарственного
обеспечения, доминируют на мировом рын�
ке и определяют основные направления его
инновационного развития. Однако, такие
страны как Китай и другие представители
“Pharmerging Markets” набирают темпы и с
каждым годом сокращают отставание, уве�
личивая рыночную долю. Интересно анали�
зировать, какие именно терапевтические
группы лекарств определяют и будут опре�
делять будущее развитие фармацевтичес�
кой отрасли. Рассматривая спектр будущих
препаратов, следует отметить, что именно
биотехнологические субстанции и их анало�
ги (биосимиляры), открывая дорогу к пер�
сонифицированной медицине, становятся
основным драйвером развития отрасли.
Стоит выделить такие терапевтические груп�
пы, как противоопухолевые, противоревма�
тические, противовирусные препараты и
вакцины.

Фармацевтический рынок, как и ранее,
развивается в сложных меняющихся эконо�
мических условиях. Главные направления
этих изменений следующие:

➢ патентный обвал на ключевые прода�
жеобразующие препараты многих ведущих
компаний 

➢ инновационные терапевтические реше�
ния и концепции, в основном базирующие�
ся на биотехнологических препаратах

➢ новые персонифицированные и доро�
гие  методы ранней диагностики и терапии 

➢ новые формы компенсации лекарст�
венных потребностей и новые методики оп�
ределения уровня и размера компенсации 

➢ многоканальные формы сбыта фарма�
цевтической продукции, отличающиеся от
традиционных путей реализации лекарств,
и появление новых субъектов рынка

➢ сам пациент становится всеобъемлюще
информированным и принимает решения
все более и более самостоятельно. 

Большинство крупных  фармацевтических
компании находится в сильной зависимости
от успеха продаж лишь нескольких препара�
тов�”блокбастеров”. И эти препараты выхо�
дят из патентной защиты. Мгновенно появ�
ляется генерическая конкуренция, что при�
водит к драматическому падению продаж.
Компании, которые хотели бы уйти от дан�
ной дилеммы путем перехода на разработку
и внедрения на рынок биотехнологических
препаратов, сталкивается с той же пробле�
мой в лице биосимиляров. Все�таки, на эти
новые явления фармацевтические компании
обязаны, ради выживания, реагировать.
Можно выделить ряд главных направлений,
с помощью которых ведущие фармацевти�
ческие компании стремятся приспосабли�
ваться к новым тенденциям развития меди�
цины и фармацевтической отрасли:

➢ фокусирование научно�исследователь�
ских работ на терапевтических группах с
наибольшим потенциалом будущего роста

➢ развитие разных форм кооперирования
в сфере разработки новых молекул

➢ усиление сбытового аппарата в перс�
пективных регионах, например “Pharmer�
ging Markets”

➢ очистка ассортимента в форме обмена
активов с целью фокусирования на перс�
пективных рыночных сегментах и достиже�
ние господствующей позиции в данном сег�
менте

➢ объединение усилий в форме создания
совместных компаний, как, например, в
сегменте безрецептурных препаратов

➢ агрессивное приобретение перспектив�
ных активов других компаний или целых
перспективных компаний.

Центральным стержнем в процессе даль�
нейшей консолидации отрасли останется

процесс слияний и поглощений. Если ана�
лизировать процесс консолидации именно
в 2016 году, то можно выделить следующие
основные особенности:

➢ целенаправленное приобретение имен�
но ассортиментов из самых перспективных
терапевтических групп

➢ целенаправленное расширение терри�
торий сбыта

➢ продажа неперспективных, с позиции
продавца, продуктовых ассортиментов

➢ целенаправленная диверсификация и
приобретение сопутствующих ассортимен�
тов с потенциалом продаж.

Однако, аналитики рынка единодушно
утверждают, что пока в США не прояснится
ситуация с ценообразованием на лекарст�
венные средства, налогообложением и
судьбой системы доступного медицинского
обслуживания, введенной бывшим прези�
дентом, ожидать значительного подъема на
рынке слияний поглощений не приходится. 

В заключение  можно сказать, что, не�
смотря не все позитивные сдвиги, фарма�
цевтическая промышленность еще нахо�
дится “в бурных водах”...

UweStoehr, июль 2017 года
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Слияния и поглощения 
в 2016!м…
Рассмотрим самые большие сделки на рын�
ке слияний и поглощений в 2016 году (таб�
лица 4).

В 2016  году ситуация на рынке слияний и
поглощений отличалась от 2015 года значи�
тельно меньшей динамикой. Так, если объ�
ем сделок в области фармацевтической
промышленности достиг в 2015 году 188,9
млрд. долларов США, то в 2016�м он сни�
зился до 98,7 млрд. долларов США. Число
сделок уменьшилось с  283 в 2015 году до
184 в 2016�м. После “налогового пораже�
ния” американской компании Pfizer в борь�
бе за Allergan инвесторы отошли от намере�
ний мега�сделок и сфокусировались на бо�
лее мелких по масштабам коммерческих
операциях. Свою роль сыграла и выборная
кампания президента в США, в ходе кото�
рой оба кандидата обещали введение бо�
лее строгих мер по контролю ценовой поли�
тики и хозяйственной деятельности фарма�
цевтических компаний. В целом, можно
сказать, что в 2016 году в политике фарма�
цевтических компаний в области слияний и
поглощений выделились два направления:

➢ закупка инноваций, необходимых для
достижения запланированного роста

➢ стратегический менеджмент продуктово�
го портфолио.

Анализируя первое направление, можно
увидеть, что крупные игроки рынка приоб�
ретают активы в самых перспективных сег�
ментах, а именно – производства онкологи�
ческих и дерматологических препаратов,
вакцин и орфанных лекарств. Для иллюстра�

ции второго направления, а именно – обме�
на активов, можно привести пример сделки
Sanofi с Boehrnger Ingelheim: французская
компания укрепила свое подразделение по
безрецептурным препаратам и увеличила
продажи в данном сегменте до 4,9 млрд ев�
ро, а Boehrnger Ingelheim, c приобретением,
доведет продажи своих ветеринарных про�
дуктов до 3,8 млрд. евро и станет одним из
ведущих игроков в этом сегменте рынка.
Именно эта цель стоит за такими видами
сделок: войти в лидеры рыночного сегмента
и, таким образом, мобилизовать рыночные
“рычаги” для улучшения результатов общей
хозяйственной деятельности.

Поистине “гонка” развернулась сейчас за
приобретение немецкого производителя
генериков – компанию Stada. Одного из ве�
дущих игроков немецкого рынка таких пре�
паратов инвесторы старались выкупить ещё
со второй половины прошлого десятилетия.
Novartis  приобрел в 2006 году немецкую
Hexal, а в 2009 Teva  использовала времен�
ные финансовые трудности хозяев для по�
глощения компании  Ratiopharm. Если рань�
ше за доступ в этот сектор немецкого фар�
мацевтического рынка боролись иностран�
ные конкуренты, то сейчас “в бой вступили”
финансовые инвесторы. При этом остается
Stada с оборотом 2,1 млрд. и чистой при�
былью 85,9 млн. евро в 2016 году, так же
как и с хорошими рыночными позициями в
Германии и за рубежом (среди прочего – на
Балканах). Все началась с того, что самый
крупный акционер – компания AOC – на
протяжении многих лет добивалась ухода
президента наблюдательного совета Мар�

тина Абенда (Martin Abend) и председателя
правления Хартмута Рецлафа (Hartmut
Retzlaff), которые были ярыми противни�
ками любых приобретений. В феврале сего
года два американских финансовых инвес�
тора предоставили свои предложения аме�
риканским инвестиционным компаниям
Advent International и Permira о готовности
заплатить акционерам по 58 евро за акцию,
что означало выплаты инвестора 3,6 млрд
евро за Stada. Другой финансовый инвес�
тор – британская инветиционная компания
Cinven/Bain  – чуть раньше предлагал 56 ев�
ро за акцию. Оба предложения не устраива�
ли руководство Stada и оно в односторон�
нем порядке прервало переговоры и объя�
вило последний срок для подачи более
привлекательных предложений. В конце
концов, 7 апреля инвестиционная группа
Bain/Cinven вышла со следующим предло�
жением: 65,28 евро за акцию и 0,72 диви�
денда на 2016 год. Это значит, что инвестор
предлагает сумму в размере 5,3 млрд. евро
за приобретение компании Stada. Это пред�
ложение было принято её руководством,
после чего осталось получить одобрение не
менее чем 75% акционеров Stada. Следует
отметить, что  в лице компании Cinven/Bain
первый раз на немецком фармацевтиче�
ском рынке стремится к успеху инвестици�
онная финансовая группа, которая в буду�
щем вполне может снять Stada с биржевой
котировки и проводить фирменную поли�
тику по своему усмотрению. Несмотря на
ряд договорных гарантий о продолжении
предпринимательского развития компании
Stada, никто не может гарантировать на бу�
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Покупатель Страна Цель Страна
Сферы Объем сделки,

деятельности млн. $ США

1 Shire Ирландия Baxalta США орфанные препараты 32,000
2 Pfizer США Medivation США онкология 14,000
3 Abbvie США Stemcentrx, Inc. США онкология 9,800
4 MyIan Ирландия Meda Швеция генерики 7,200
5 Pfizer США Anacor Pharmaceuticals США дерматология 5,200
6 Lonza Швейцария Capsugel США контрактное производство 3,500
7 Allergan Inc. США Tobira США биотехнология 1,700
8 Pfizer США AstraZeneca Antibiotics США биотехнология 1,600
9 Galenica Швейцария Relypsa США биотехнология 1,500

10 Jazz Pharmaceuticals США Celator Pharmaceuticals США онкология 1,500
11 Astellas Япония Ogeda Бельгия биотехнология 968
12 Sumitomo Dainippon Pharma Япония Tolero Pharmaceuticals США онкология 780
13 Baxter International США Claris Injectables Ltd. Индия генерики 625
14 Gilead Sciences США Nimbus Apollo Inc. США биотехнология 400
15 ViiV Healthcare Великобритания Bristol Myers HIV R&D portfolio США биотехнология 350

Источник: Pharma & Biotech 2016 in Review, EvaluatePharma.

Таблица 4. Топ?15 слияний и поглощений в фармацевтической промышленности в 2016 годy
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Журнал о жизни, человеке,
медицине и цивилизации

Журнал для профессионалов в области ме�
дицины, а также – экологии, социологии, ис�
тории науки и других направлений естество�
знания в преломлении с жизнью и здоровьем
человека и человечества.
Создается и публикуется также для всех ин�
тересующихся прошлым, настоящим и пер�
спективами будущего жизни и здоровья че�
ловека.

За достоверность информации, а также  со�
держание и оформление рекламы ответ�
ственность несут авторы и рекламодатели.
Рекламодатели самостоятельно отвечают за
соблюдение авторских прав, а также прав
третьих лиц или сторон, наряду с наличием
указания в рекламе необходимых докумен�
тальных ссылок, предусмотренных законода�
тельством Украины. 

Все указанные в публикациях торговые марки
являются собственностью их владельцев.

Выражаемые в публикациях мнения не обяза�
тельно отражают точку зрения издателя, ре�
дактора или же редакционного совета. 

Редакция сохраняет за собой право редак�
тировать предоставленные тексты. 

Перепечатка материалов допускается только
с разрешения редакции. 

Несмотря на меры, предпринятые для обес�
печения точности представленных величин
доз, наименований лекарственных препара�
тов или иных изделий медицинского приме�
нения, ответственность в любом случае ло�
жится на врача, проводящего назначение. Ни
авторы, ни редактор, ни издатель не могут
нести ответственность за ошибки или иные
последствия, возникшие вследствие исполь�
зования содержащейся в издании информа�
ции. По вопросам подробных сведений о на�
значении или указаний о применении любого
обсуждаемого здесь продукта или процеду�
ры, пожалуйста, обращайтесь к соответству�
ющей информации о назначении или ин�
структивным материалам производителя.

Упоминание или не упоминание в публика�
циях какого�либо продукта не означает реко�
мендацию его применения или непримене�
ния, то есть коммерческие названия продук�
тов и технологий, если не указано иначе,
приводятся в справочно�академических це�
лях, но не для рекламы, промоции и проч.

Связь с авторами публикаций предоставля�
ется через редакцию.

Редакция не консультирует по вопросам ди�
агностики, лечения и профилактики заболе�
ваний у отдельных лиц. Также не предостав�
ляются сведения о лечебных учреждениях в
Украине и за рубежом. 

По поводу свойств, характеристик и вопро�
сов приобретения продуктов и/или получе�
ния услуг, упоминаемых в публикуемых стать�
ях, редакция сведений не предоставляет. 
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