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СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА АЛКОГОЛІЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Боротьба з алкоголізмом є серйозною міжнародною проблемою, яка 
викликає занепокоєння не тільки широких кіл громадськості, але і держав-
них діячів. Ця проблема неодноразово обговорювалась в рамках 
Всесвітньої організації охорони здоров’я. За даними світової статистики 
інтенсивний ріст вживання алкоголю в останні роки є характерним для 
більшості країн світу, в тому числі і в Україні. 

Алкоголізм, як соціальна хвороба, відома людству вже декілька 
тисячоліть. Про негативні властивості спиртного люди дізналися, щонай-
менше 8 тис. років до нашої ери, коли створення керамічного посуду дало 
можливість виготовляти алкогольні напої з меду, плодових соків і дикого 
винограду [2]. Поширення пияцтва на Русі зв’язано з політикою панівних 
класів. Була навіть створена думка, що пияцтво є нібито стародавньою 
традицією російського народу. При цьому посилалися на слова літопису: 
«Добробут на Русі – є пити». Але це наклеп на російську націю. Російський 
історик і етнограф, професор Н.И. Костомаров (1817–1885) довів, що в 
Древній Русі пили дуже мало. Лише на обрані свята варили медовуху, бра-
гу або пиво, міцність яких не перевищувала 5–10 градусів. Чарка пускалася 
по колу і з неї кожний надпивав кілька ковтків. У будень ніяких спиртних 
напоїв не вживалося, і пияцтво вважалося найбільшою ганьбою і гріхом [3]. 

В процесі досліджень використано наступні методи досліджень: 
діалектичний, монографічний, аналізу, порівняння, узагальнення. В 
дослідженні використані дані статистичної звітності. 

На сьогодні алкоголізм є однією з найважливіших проблем усього 
людства та України в тому числі. Саме у зв’язку із збільшенням кількості 
конфліктних ситуацій, економічними кризами та соціально-політичними 
негараздами в державі, алкоголізація української нації на сьогодні набула 
тотальних темпів розповсюдження [1]. Про небезпеку, яку несе алкоголізм, 
можуть свідчити наступні дані: 

– 40 тис. українців щорічно помирає від п’янства (з них 8 тис. – від 
отруєння алкоголем; 8 тис. – від кардіопатії, всі інші в зв’язку з 
хворобами, що виникають у зв’язку з систематичним вживанням 
алкоголю [4]; 

– середній же вік, по досягненні якого молодь починає вживати ал-
коголь, – 14–15 років; 

– 20–30 % випадків дитячої патології в немовлят обумовлені 
п’янством матерів у період вагітності; 

– п’ють алкогольні напої (включаючи пиво) щодня або через день 
33,1 % юнаків і 20,1 % дівчат; 

– частка ж тих хто зловживає спиртними напоями, у середніх шко-
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лах складає – 15,7 %, у ПТУ – 22,4 %, у технічних коледжах – 
33,7 %, у вузах – 32,4 % [5]. 

Загальний показник вживання алкогольних напоїв у нашій країні 
становить від 12 до 15 літрів на 1 особу на рік (табл. 1) [6, 7]. 

 
1. Вживання алкогольних напоїв у різних країнах, рік/л. 
 

Країна 2003 2004 
Уганда 17,6 18,58 
Молдова 16,8 17,34 
Україна 12,5 15,4 
Російська федерація 12,8 12,8 
Румунія 13,6 14,49 
Словакія 12,8 13,5 
Люксембург 13,9 14,19 
Франція 13,54 13,34 
Германія 13,18 12,8 
Португалія 12,87 11,9 
Іспанія 12,25 12,45 
Австрія 11,6 11,9 
Латвія 11,5 11,6 
Швейцарія 11,4 10,5 
Фінляндія 11,21 9,4 
Аргентина 10,54 9,5 
Італія 9,91 8,87 
Канада 9,77 8,56 
Швеція 8,98 6,8 
Грузія 3,5 3,3 
Вірменія 2,33 2,55 

 
Наведені дані є яскравим свідченням того, що криза здоров’я, яка 

охопила Україну останніми роками, може бути описана як безпрецедентна 
для нашої держави в історично мирний час. Адже алкоголь – це зло, що 
негативно діє як на суспільство вцілому, на розвиток економіки, культури, 
так і на кожну людину зокрема. 

На сьогодні алкоголь являється нормою повсякденного життя: 
спиртні напої вживають з метою соціального спілкування, як частину 
раціону харчування, для зняття стресу, а також щоб відпочити від повсяк-
денних обов’язків. Алкоголь та вживання алкогольних напоїв нерідко ма-
ють символічне значення, що часто заважає формуванню раціональної 
політики боротьби з ним. 
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Алкоголь – це етиловий або винний спирт, який має вигляд 
безкольорової прозорої рідини, характерного смаку та запаху. Етиловий 
або винний спирт відноситься до отруйних наркотичних речовин. 
Пов’язані з алкоголізмом захворювання по небезпеці ставляться медици-
ною відразу ж після серцево-судинних захворювань і злоякісних пухлин. 
Зловживання алкоголем скорочує тривалість життя на 15–20 років [3]. 

Алкоголь впливає на всі функції організму, особливо порушує 
функцію головного мозку внаслідок отруєння (інтоксикації). Це 
пояснюється тим, що спирт особливо інтенсивно накопичується в нервовій 
тканині. Тому, в мозку його концентрація значно більша – 175 %, ніж у 
крові, кишках – 80 %, шлунку – 20 %. 

В організмі людини алкоголь перетворюється в ацетальдегід, потім в 
оцтову – піровиноградну кислоту. Окислення алкоголю здійснюється за 
рахунок біокаталізаторів (ферментів) в печінці і інших внутрішніх органах. 
Кінцева ступінь окислення – утворення вуглекислоти та води. Процес 
окислення алкоголю найбільш інтенсивно перших п’яти годин після вжи-
вання і триває до 15 діб. Встановлено, що продукти обміну алкоголю 
навіть після одноразового його вживання понад двох тижнів затримуються 
в печінці у вигляді холестерину і жирних кислот, що призводить до знач-
ного ураження цього органу. 

Серед значної частини населення існує думка, що пияцтво та 
алкоголізм – поняття однозначні, але з точки зору медицини вони не 
рівнозначні бо характеризують якісно різні стани організму. 

Пияцтво – це морально етична розбещеність, непомірковане вживан-
ня спритних напоїв, яке призводить питущого до того, що він втрачає кон-
троль над своєю поведінкою і людською гідністю. Під пияцтвом з 
медичної, соціальної та моральної точки зору, розуміють систематичне або 
надмірне вживання спиртних напоїв без хворобливого потягу до них. 

Алкоголізм – це захворювання, викликане тривалим вживанням 
спиртних напоїв, яке характеризується фізіологічною потребою і потягом 
до них. Під алкоголізмом розуміють стан сп’яніння, який несумісний з 
нормальним фізичним та соціальним існуванням особистості. 

Таким чином, пияцтво сприяє розвитку хронічного захворювання – 
алкоголізму з притаманними йому наркотичними психічної та фізичної 
залежності. 

Пияцтво та алкоголізм об’єднує те, що вони являють собою дві 
самостійні форми зловживання спиртними напоями, що спричиняє велику 
шкоду фізичному і соціально-моральному здоров’ю людини, сім’ї та 
суспільству в цілому. 

На сьогодні у країні спостерігається тенденція до втрати генофонду 
нації внаслідок алкоголізму. Через нього тривалість життя чоловіків – ли-
ше 62 роки: на 12 років менша, ніж жінок. Особливо загрозлива ситуація в 
сільській місцевості: чоловіки там живуть приблизно на два роки менше, 
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ніж у містах. Українське село зі зруйнованою інфраструктурою охорони 
здоров’я та браком роботи масово спивається. Щоправда, демографи про-
гнозують, що різниця між рівнями смертності серед чоловіків і жінок 
невдовзі зменшиться. Але тішитись цим не слід, адже така ситуація 
складається за рахунок скорочення тендерних відмінностей у способі жит-
тя. Простіше кажучи, жінки в нас стали пити й палити майже стільки ж, як 
і чоловіки. 

Багаточисельні наукові дослідження свідчать, що вживання спирт-
них напоїв обумовлює виникнення та загострення цілого ряду проблем. 

В першу чергу, алкоголь негативно впливає на здоров’я населення. В 
організмі людини немає жодного органу, котрий би не зазнав негативного 
впливу алкоголю. Алкоголь змінює діяльність усіх життєвоважливих сис-
тем організму – серцево-судинної, дихальної, травної, сечостатевої та 
опорно-рухової. При цьому погіршується загально-психологічний стан 
людини, притуплюються емоції та знижується загально-інтелектуальний 
рівень [3]. 

За даними дослідницьких служб США кількість алкоголіків в країні 
коливається від 14 до 17 млн. чоловік. В США 50 % всіх випадків позбав-
лення волі, майже 80 % вбивств, 70 % серйозних кримінальних злочинів, 
50 % зґвалтувань, 72 % розбійних нападів та крадіжок щорічно 
здійснюється в стані алкогольного сп’яніння. Майже 64 % осіб, які замах-
нулися на самогубство та 80% самогубців знаходилися під впливом алко-
голю. За даними газети «Балтимор Сан», економічні збитки від пияцтва в 
США складають понад 100 млрд. дол. в рік [3]. 

За останні роки в нашій країні виробництво алкогольних напоїв 
постійно зростає (табл. 2) [8]. 

 
2. Виробництво алкогольних напоїв в Україні, млн. дал. 

 
Види алкогольних напоїв 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 
Горілка, інші міцні 
спиртові напої 26,7 40,2 35 30,5 

Лікери, солодкі наливки, 
спиртові настоянки, інші 
спиртові напої 

5,7 7,5 23,2 23,8 

Вино виноградне 15,3 15,4 16,4 17,1 
Вино шампанське 3,3 4,0 4,4 4,5 
Коньяк 1,6 2,0 2,4 2,8 
Пиво 170 194 238 268 
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Аналізуючи дані таблиці 2, слід відмітити, що виробництво горілки 
збільшилось у 1,1 рази, тоді, як виробництво лікерів, солодких наливок, 
спиртових настоянок зросло в 4,1 рази. Виробництво пива з 2003 по 2006 
рік збільшилось в 1,5 рази. Основна небезпека, на думку фахівців полягає в 
тому, що істинний «зміст» слабоалкогольного коктейлю прихований. 
Горілка, джин, коньяк – для підлітків не такі доступні, як коктелі, спиртові 
настоянки, які продаються майже в кожному кіоску та й коштують дешево. 
Згідно з правилами торгівлі, їх не мали б продавати особам, молодшим 18 
років, але мало хто з продавців зважає на вікове обмеження. 

Продаж алкогольних напоїв динамічно зростає одночасно зі 
збільшенням їх виробництвом (табл. 3). 

За даними таблиці 3 видно, що продаж алкогольних напоїв в 2006 
році в порівнянні з 2003 роком зростає. 
 

3. Продаж алкогольних напоїв через торгову мережу та мережу 
ресторанного господарства підприємств. 

 
Напої алкогольні в натуральному 

вимірі, млн. дал 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Горілка та лікеро-горілчані вироби 14 17 19 19 
Слабоалкогольні напої 3 7 12 15 
Вино 7 8 9 10 
Коньяк 1 1 2 2 
Вина ігристі (шампанське) 3 3 4 4 
Пиво 36 42 51 72 

 
Інша проблема, яка спричиняє поголовне пияцтво українців – вибух 

пивного алкоголізму. Ситуацію ускладнює те, що багато українців вважа-
ють пиво нешкідливим напоєм. Проте різниця у вмісті алкоголю в пиві і 
горілці не така велика, як прийнято вважати. Пивний алкоголізм 
підступніший, ніж горілчаний, говорять наркологи. Він розвивається 
непомітно, але потім відразу переходить у тяжку форму і дуже складно 
лікується. 

Вживання спиртного викликає алкогольну залежність. Як показали 
сучасні наукові дослідження, алкогольні напої володіють основними вла-
стивостями наркотичних речовин. Як і будь-який наркотик, алкоголь зда-
тен «притягувати» до себе, збуджувати бажання на потребу випити ще. З 
часом, малі дози спиртного переростають у все більші та людина 
непомітно втягується в п’янство. Спочатку в особи розвивається фізична 
залежність від спиртного, що полягає в потребі підтримання в організмі 
визначеної концентрації алкоголю для того, щоб відчувати себе більш – 
менш нормально. Але значно сильнішою є психологічна залежність від ал-
коголю, що відрізняється підвищеною психологічною стійкістю та нерідко 
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є причиною рецидиву після лікування [4]. 
Алкоголь негативно впливає на здоров’я дітей та майбутнє потомст-

во. Такий вплив може носити тератогенний (народження неповноцінної 
дитини, завдяки вживанню жінкою в день зачаття або в перші тижні 
вагітності спиртних напоїв), мутагенний (у плоду замість двох статевих 
хромосом утворюється три, що призводить до народження розумово 
відсталої дитини) або соматичний характер (пов’язаний з травмами та 
хронічними захворюваннями батьків – алкоголіків, що негативно 
відбувається на розвиток плоду). 

Алкоголь негативно впливає на працездатність населення. В умовах 
сучасного науково-технічного прогресу людина керує складними машина-
ми та автоматами, користується мобільним зв’язком, володіє комп’ютером, 
приймає важливе рішення в складних економічних і політичних ситуаціях. 
У зв’язку з цим, їй повинен бути притаманний і весь комплекс медично-
біологічних та соціальних якостей, що визначають її надійність у 
професійній діяльності, в розумовому та фізичному розвитку. 

Алкоголь негативно впливає на взаємовідносини в сім’ї. Саме в 
зв’язку з алкоголізмом одного з подружжя на сьогодні розпадається більше 
50 % сімей. Алкоголь обумовлює постійні непорозуміння в родині, сварки, 
бійки, скандали. Від алкоголізму батьків страдають діти, які не отримують 
належного виховання та досить часто наслідують приклад батьків. 

Нарешті, алкоголь впливає на вчинення злочинів та правопорушень. 
В Україні в стані сп’яніння скоюється до 96 % всіх злочинів. У стані алко-
гольного сп’яніння в особи знижується здатність контролювати свої вчин-
ки в конкретних життєвих ситуаціях. Скоєння злочинів і правопорушень 
стимулює алкогольна деградація особистості та пов’язаний з нею спосіб 
життя [3]. 

В 40 % випадків алкоголь ставав причиною автотранспортних подій. 
За даними безпеки руху приводились такі дані; при наявності в крові водія 
0,3–0,9 % алкоголю ймовірність аварії збільшувалася в 7 разів, при 1–1,4 % 
в 31, при більше чим 1,5 % в 128 разів. При цьому відмічалось, що 50–100 г 
горілки забезпечує концентрацію в крові алкоголю на рівні 0,5 %, а двох 
кружок пива – 0,9 % [2]. 

П’яний водій або людина, що управляє складними системами значно 
небезпечніші, ніж хворі чи робітники у стані навіть вираженої втоми. 
Тверезі люди розуміють, що їх можливості обмежені, тому при роботі на-
магаються бути особливо уважними та обережними. Натомість, п’яні люди 
переоцінюють складність умов в будь-який виробничій ситуації [1]. 

Особливо збільшується коефіцієнт небезпеки в дорожньо-
транспортних пригодах з підвищенням концентрацій алкоголю в крові 
водія 0,5–1 %, – виникає збудження, надмірний оптимізм при оцінці 
дорожньої ситуації та помилковість суджень. 
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З точки зору безпеки життєдіяльності вважається недопустимим, 
навіть, мінімальне перевищення фізіологічного вмісту алкоголю в крові. 
Тому що, під дією алкоголю на 16–19 % знижується як розумова так і 
фізична працездатність людини, втома настає значно швидше, ніж звичайно. 
Відомо, що чим складніша робота тим менша доза алкоголю стає причиною 
побутового та виробничого травматизму. Статистика свідчить про те, що 
біля 20 % побутових та 40 % вуличних травм пов’язані з пияцтвом [3]. 

Слід ще раз зауважити, що алкоголь – це універсальна отрута, яка діє 
на весь організм. Особливо сильну шкідливу дію його відчуває 
високоорганізована система організму – головний мозок. Алкоголь 
нерівномірно розподіляється в тканинах тіла. Найбільше його поглинає го-
ловний мозок, тому що в нервових клітинах головного мозку є велика 
кількість ліпідів, у яких алкоголь розчиняється краще, ніж в інших середо-
вищах. Зберігається алкоголь у головному мозку до 90 днів. При важкому 
отруєнні алкоголем гине декілька тисяч клітин сірої речовини головного 
мозку. І хоча їх у кожного з нас 17 млрд., таке марнотратство недопустиме! 

Україна може подолати алкогольну проблему за допомогою таких 
кроків: 

– повна заборона реклами алкоголю і тютюну; 
– збільшення ціни на алкоголь та тютюн; 
– зменшення доступу до отрути за рахунок підняття акцизу; обме-

ження продажу алкоголю, особам які не досягли 18 – річного віку; 
– обмеження місця, де можна купити алкоголь, час, коли його мож-

на придбати; 
– заборонити вживати спиртне на робочому місці, у парках, скве-

рах, на дискотеках та в інших громадських місцях. 
– посилити з боку влади контроль за продажем алкоголю. 
Виникає також необхідність розробки та прийняття комплексної 

національної програми, спрямованої на протидію поширенню алкоголізму 
в усіх сферах суспільного життя. Прийнятті економічно ефективні, 
об’єктивні і комплексні заходи, з урахуванням регіональних і культурних 
особливостей. 
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Владислав Цигода 
 

СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА АЛКОГОЛІЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Боротьба з алкоголізмом є серйозною міжнародною проблемою, яка 
викликає занепокоєння не тільки широких кіл громадськості, але і держав-
них діячів. Ця проблема неодноразово обговорювалась в рамках 
Всесвітньої організації охорони здоров’я. За даними світової статистики 
інтенсивний ріст вживання алкоголю в останні роки є характерним для 
більшості країн світу, в тому числі і в Україні. 

Алкоголізм, як соціальна хвороба, відома людству вже декілька 
тисячоліть. Про негативні властивості спиртного люди дізналися, щонай-
менше 8 тис. років до нашої ери, коли створення керамічного посуду дало 
можливість виготовляти алкогольні напої з меду, плодових соків і дикого 
винограду [2]. Поширення пияцтва на Русі зв’язано з політикою панівних 
класів. Була навіть створена думка, що пияцтво є нібито стародавньою 
традицією російського народу. При цьому посилалися на слова літопису: 
«Добробут на Русі – є пити». Але це наклеп на російську націю. Російський 
історик і етнограф, професор Н.И. Костомаров (1817–1885) довів, що в 
Древній Русі пили дуже мало. Лише на обрані свята варили медовуху, бра-
гу або пиво, міцність яких не перевищувала 5–10 градусів. Чарка пускалася 
по колу і з неї кожний надпивав кілька ковтків. У будень ніяких спиртних 
напоїв не вживалося, і пияцтво вважалося найбільшою ганьбою і гріхом [3]. 

В процесі досліджень використано наступні методи досліджень: 
діалектичний, монографічний, аналізу, порівняння, узагальнення. В 
дослідженні використані дані статистичної звітності. 

На сьогодні алкоголізм є однією з найважливіших проблем усього 
людства та України в тому числі. Саме у зв’язку із збільшенням кількості 
конфліктних ситуацій, економічними кризами та соціально-політичними 
негараздами в державі, алкоголізація української нації на сьогодні набула 
тотальних темпів розповсюдження [1]. Про небезпеку, яку несе алкоголізм, 
можуть свідчити наступні дані: 

– 40 тис. українців щорічно помирає від п’янства (з них 8 тис. – від 
отруєння алкоголем; 8 тис. – від кардіопатії, всі інші в зв’язку з 
хворобами, що виникають у зв’язку з систематичним вживанням 
алкоголю [4]; 

– середній же вік, по досягненні якого молодь починає вживати ал-
коголь, – 14–15 років; 

– 20–30 % випадків дитячої патології в немовлят обумовлені 
п’янством матерів у період вагітності; 

– п’ють алкогольні напої (включаючи пиво) щодня або через день 
33,1 % юнаків і 20,1 % дівчат; 

– частка ж тих хто зловживає спиртними напоями, у середніх шко-
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лах складає – 15,7 %, у ПТУ – 22,4 %, у технічних коледжах – 
33,7 %, у вузах – 32,4 % [5]. 

Загальний показник вживання алкогольних напоїв у нашій країні 
становить від 12 до 15 літрів на 1 особу на рік (табл. 1) [6, 7]. 

 
1. Вживання алкогольних напоїв у різних країнах, рік/л. 
 

Країна 2003 2004 
Уганда 17,6 18,58 
Молдова 16,8 17,34 
Україна 12,5 15,4 
Російська федерація 12,8 12,8 
Румунія 13,6 14,49 
Словакія 12,8 13,5 
Люксембург 13,9 14,19 
Франція 13,54 13,34 
Германія 13,18 12,8 
Португалія 12,87 11,9 
Іспанія 12,25 12,45 
Австрія 11,6 11,9 
Латвія 11,5 11,6 
Швейцарія 11,4 10,5 
Фінляндія 11,21 9,4 
Аргентина 10,54 9,5 
Італія 9,91 8,87 
Канада 9,77 8,56 
Швеція 8,98 6,8 
Грузія 3,5 3,3 
Вірменія 2,33 2,55 

 
Наведені дані є яскравим свідченням того, що криза здоров’я, яка 

охопила Україну останніми роками, може бути описана як безпрецедентна 
для нашої держави в історично мирний час. Адже алкоголь – це зло, що 
негативно діє як на суспільство вцілому, на розвиток економіки, культури, 
так і на кожну людину зокрема. 

На сьогодні алкоголь являється нормою повсякденного життя: 
спиртні напої вживають з метою соціального спілкування, як частину 
раціону харчування, для зняття стресу, а також щоб відпочити від повсяк-
денних обов’язків. Алкоголь та вживання алкогольних напоїв нерідко ма-
ють символічне значення, що часто заважає формуванню раціональної 
політики боротьби з ним. 
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Алкоголь – це етиловий або винний спирт, який має вигляд 
безкольорової прозорої рідини, характерного смаку та запаху. Етиловий 
або винний спирт відноситься до отруйних наркотичних речовин. 
Пов’язані з алкоголізмом захворювання по небезпеці ставляться медици-
ною відразу ж після серцево-судинних захворювань і злоякісних пухлин. 
Зловживання алкоголем скорочує тривалість життя на 15–20 років [3]. 

Алкоголь впливає на всі функції організму, особливо порушує 
функцію головного мозку внаслідок отруєння (інтоксикації). Це 
пояснюється тим, що спирт особливо інтенсивно накопичується в нервовій 
тканині. Тому, в мозку його концентрація значно більша – 175 %, ніж у 
крові, кишках – 80 %, шлунку – 20 %. 

В організмі людини алкоголь перетворюється в ацетальдегід, потім в 
оцтову – піровиноградну кислоту. Окислення алкоголю здійснюється за 
рахунок біокаталізаторів (ферментів) в печінці і інших внутрішніх органах. 
Кінцева ступінь окислення – утворення вуглекислоти та води. Процес 
окислення алкоголю найбільш інтенсивно перших п’яти годин після вжи-
вання і триває до 15 діб. Встановлено, що продукти обміну алкоголю 
навіть після одноразового його вживання понад двох тижнів затримуються 
в печінці у вигляді холестерину і жирних кислот, що призводить до знач-
ного ураження цього органу. 

Серед значної частини населення існує думка, що пияцтво та 
алкоголізм – поняття однозначні, але з точки зору медицини вони не 
рівнозначні бо характеризують якісно різні стани організму. 

Пияцтво – це морально етична розбещеність, непомірковане вживан-
ня спритних напоїв, яке призводить питущого до того, що він втрачає кон-
троль над своєю поведінкою і людською гідністю. Під пияцтвом з 
медичної, соціальної та моральної точки зору, розуміють систематичне або 
надмірне вживання спиртних напоїв без хворобливого потягу до них. 

Алкоголізм – це захворювання, викликане тривалим вживанням 
спиртних напоїв, яке характеризується фізіологічною потребою і потягом 
до них. Під алкоголізмом розуміють стан сп’яніння, який несумісний з 
нормальним фізичним та соціальним існуванням особистості. 

Таким чином, пияцтво сприяє розвитку хронічного захворювання – 
алкоголізму з притаманними йому наркотичними психічної та фізичної 
залежності. 

Пияцтво та алкоголізм об’єднує те, що вони являють собою дві 
самостійні форми зловживання спиртними напоями, що спричиняє велику 
шкоду фізичному і соціально-моральному здоров’ю людини, сім’ї та 
суспільству в цілому. 

На сьогодні у країні спостерігається тенденція до втрати генофонду 
нації внаслідок алкоголізму. Через нього тривалість життя чоловіків – ли-
ше 62 роки: на 12 років менша, ніж жінок. Особливо загрозлива ситуація в 
сільській місцевості: чоловіки там живуть приблизно на два роки менше, 
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ніж у містах. Українське село зі зруйнованою інфраструктурою охорони 
здоров’я та браком роботи масово спивається. Щоправда, демографи про-
гнозують, що різниця між рівнями смертності серед чоловіків і жінок 
невдовзі зменшиться. Але тішитись цим не слід, адже така ситуація 
складається за рахунок скорочення тендерних відмінностей у способі жит-
тя. Простіше кажучи, жінки в нас стали пити й палити майже стільки ж, як 
і чоловіки. 

Багаточисельні наукові дослідження свідчать, що вживання спирт-
них напоїв обумовлює виникнення та загострення цілого ряду проблем. 

В першу чергу, алкоголь негативно впливає на здоров’я населення. В 
організмі людини немає жодного органу, котрий би не зазнав негативного 
впливу алкоголю. Алкоголь змінює діяльність усіх життєвоважливих сис-
тем організму – серцево-судинної, дихальної, травної, сечостатевої та 
опорно-рухової. При цьому погіршується загально-психологічний стан 
людини, притуплюються емоції та знижується загально-інтелектуальний 
рівень [3]. 

За даними дослідницьких служб США кількість алкоголіків в країні 
коливається від 14 до 17 млн. чоловік. В США 50 % всіх випадків позбав-
лення волі, майже 80 % вбивств, 70 % серйозних кримінальних злочинів, 
50 % зґвалтувань, 72 % розбійних нападів та крадіжок щорічно 
здійснюється в стані алкогольного сп’яніння. Майже 64 % осіб, які замах-
нулися на самогубство та 80% самогубців знаходилися під впливом алко-
голю. За даними газети «Балтимор Сан», економічні збитки від пияцтва в 
США складають понад 100 млрд. дол. в рік [3]. 

За останні роки в нашій країні виробництво алкогольних напоїв 
постійно зростає (табл. 2) [8]. 

 
2. Виробництво алкогольних напоїв в Україні, млн. дал. 

 
Види алкогольних напоїв 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 
Горілка, інші міцні 
спиртові напої 26,7 40,2 35 30,5 

Лікери, солодкі наливки, 
спиртові настоянки, інші 
спиртові напої 

5,7 7,5 23,2 23,8 

Вино виноградне 15,3 15,4 16,4 17,1 
Вино шампанське 3,3 4,0 4,4 4,5 
Коньяк 1,6 2,0 2,4 2,8 
Пиво 170 194 238 268 
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Аналізуючи дані таблиці 2, слід відмітити, що виробництво горілки 
збільшилось у 1,1 рази, тоді, як виробництво лікерів, солодких наливок, 
спиртових настоянок зросло в 4,1 рази. Виробництво пива з 2003 по 2006 
рік збільшилось в 1,5 рази. Основна небезпека, на думку фахівців полягає в 
тому, що істинний «зміст» слабоалкогольного коктейлю прихований. 
Горілка, джин, коньяк – для підлітків не такі доступні, як коктелі, спиртові 
настоянки, які продаються майже в кожному кіоску та й коштують дешево. 
Згідно з правилами торгівлі, їх не мали б продавати особам, молодшим 18 
років, але мало хто з продавців зважає на вікове обмеження. 

Продаж алкогольних напоїв динамічно зростає одночасно зі 
збільшенням їх виробництвом (табл. 3). 

За даними таблиці 3 видно, що продаж алкогольних напоїв в 2006 
році в порівнянні з 2003 роком зростає. 
 

3. Продаж алкогольних напоїв через торгову мережу та мережу 
ресторанного господарства підприємств. 

 
Напої алкогольні в натуральному 

вимірі, млн. дал 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Горілка та лікеро-горілчані вироби 14 17 19 19 
Слабоалкогольні напої 3 7 12 15 
Вино 7 8 9 10 
Коньяк 1 1 2 2 
Вина ігристі (шампанське) 3 3 4 4 
Пиво 36 42 51 72 

 
Інша проблема, яка спричиняє поголовне пияцтво українців – вибух 

пивного алкоголізму. Ситуацію ускладнює те, що багато українців вважа-
ють пиво нешкідливим напоєм. Проте різниця у вмісті алкоголю в пиві і 
горілці не така велика, як прийнято вважати. Пивний алкоголізм 
підступніший, ніж горілчаний, говорять наркологи. Він розвивається 
непомітно, але потім відразу переходить у тяжку форму і дуже складно 
лікується. 

Вживання спиртного викликає алкогольну залежність. Як показали 
сучасні наукові дослідження, алкогольні напої володіють основними вла-
стивостями наркотичних речовин. Як і будь-який наркотик, алкоголь зда-
тен «притягувати» до себе, збуджувати бажання на потребу випити ще. З 
часом, малі дози спиртного переростають у все більші та людина 
непомітно втягується в п’янство. Спочатку в особи розвивається фізична 
залежність від спиртного, що полягає в потребі підтримання в організмі 
визначеної концентрації алкоголю для того, щоб відчувати себе більш – 
менш нормально. Але значно сильнішою є психологічна залежність від ал-
коголю, що відрізняється підвищеною психологічною стійкістю та нерідко 
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є причиною рецидиву після лікування [4]. 
Алкоголь негативно впливає на здоров’я дітей та майбутнє потомст-

во. Такий вплив може носити тератогенний (народження неповноцінної 
дитини, завдяки вживанню жінкою в день зачаття або в перші тижні 
вагітності спиртних напоїв), мутагенний (у плоду замість двох статевих 
хромосом утворюється три, що призводить до народження розумово 
відсталої дитини) або соматичний характер (пов’язаний з травмами та 
хронічними захворюваннями батьків – алкоголіків, що негативно 
відбувається на розвиток плоду). 

Алкоголь негативно впливає на працездатність населення. В умовах 
сучасного науково-технічного прогресу людина керує складними машина-
ми та автоматами, користується мобільним зв’язком, володіє комп’ютером, 
приймає важливе рішення в складних економічних і політичних ситуаціях. 
У зв’язку з цим, їй повинен бути притаманний і весь комплекс медично-
біологічних та соціальних якостей, що визначають її надійність у 
професійній діяльності, в розумовому та фізичному розвитку. 

Алкоголь негативно впливає на взаємовідносини в сім’ї. Саме в 
зв’язку з алкоголізмом одного з подружжя на сьогодні розпадається більше 
50 % сімей. Алкоголь обумовлює постійні непорозуміння в родині, сварки, 
бійки, скандали. Від алкоголізму батьків страдають діти, які не отримують 
належного виховання та досить часто наслідують приклад батьків. 

Нарешті, алкоголь впливає на вчинення злочинів та правопорушень. 
В Україні в стані сп’яніння скоюється до 96 % всіх злочинів. У стані алко-
гольного сп’яніння в особи знижується здатність контролювати свої вчин-
ки в конкретних життєвих ситуаціях. Скоєння злочинів і правопорушень 
стимулює алкогольна деградація особистості та пов’язаний з нею спосіб 
життя [3]. 

В 40 % випадків алкоголь ставав причиною автотранспортних подій. 
За даними безпеки руху приводились такі дані; при наявності в крові водія 
0,3–0,9 % алкоголю ймовірність аварії збільшувалася в 7 разів, при 1–1,4 % 
в 31, при більше чим 1,5 % в 128 разів. При цьому відмічалось, що 50–100 г 
горілки забезпечує концентрацію в крові алкоголю на рівні 0,5 %, а двох 
кружок пива – 0,9 % [2]. 

П’яний водій або людина, що управляє складними системами значно 
небезпечніші, ніж хворі чи робітники у стані навіть вираженої втоми. 
Тверезі люди розуміють, що їх можливості обмежені, тому при роботі на-
магаються бути особливо уважними та обережними. Натомість, п’яні люди 
переоцінюють складність умов в будь-який виробничій ситуації [1]. 

Особливо збільшується коефіцієнт небезпеки в дорожньо-
транспортних пригодах з підвищенням концентрацій алкоголю в крові 
водія 0,5–1 %, – виникає збудження, надмірний оптимізм при оцінці 
дорожньої ситуації та помилковість суджень. 
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З точки зору безпеки життєдіяльності вважається недопустимим, 
навіть, мінімальне перевищення фізіологічного вмісту алкоголю в крові. 
Тому що, під дією алкоголю на 16–19 % знижується як розумова так і 
фізична працездатність людини, втома настає значно швидше, ніж звичайно. 
Відомо, що чим складніша робота тим менша доза алкоголю стає причиною 
побутового та виробничого травматизму. Статистика свідчить про те, що 
біля 20 % побутових та 40 % вуличних травм пов’язані з пияцтвом [3]. 

Слід ще раз зауважити, що алкоголь – це універсальна отрута, яка діє 
на весь організм. Особливо сильну шкідливу дію його відчуває 
високоорганізована система організму – головний мозок. Алкоголь 
нерівномірно розподіляється в тканинах тіла. Найбільше його поглинає го-
ловний мозок, тому що в нервових клітинах головного мозку є велика 
кількість ліпідів, у яких алкоголь розчиняється краще, ніж в інших середо-
вищах. Зберігається алкоголь у головному мозку до 90 днів. При важкому 
отруєнні алкоголем гине декілька тисяч клітин сірої речовини головного 
мозку. І хоча їх у кожного з нас 17 млрд., таке марнотратство недопустиме! 

Україна може подолати алкогольну проблему за допомогою таких 
кроків: 

– повна заборона реклами алкоголю і тютюну; 
– збільшення ціни на алкоголь та тютюн; 
– зменшення доступу до отрути за рахунок підняття акцизу; обме-

ження продажу алкоголю, особам які не досягли 18 – річного віку; 
– обмеження місця, де можна купити алкоголь, час, коли його мож-

на придбати; 
– заборонити вживати спиртне на робочому місці, у парках, скве-

рах, на дискотеках та в інших громадських місцях. 
– посилити з боку влади контроль за продажем алкоголю. 
Виникає також необхідність розробки та прийняття комплексної 

національної програми, спрямованої на протидію поширенню алкоголізму 
в усіх сферах суспільного життя. Прийнятті економічно ефективні, 
об’єктивні і комплексні заходи, з урахуванням регіональних і культурних 
особливостей. 
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Владислав Цигода 
 

СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА АЛКОГОЛІЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Боротьба з алкоголізмом є серйозною міжнародною проблемою, яка 
викликає занепокоєння не тільки широких кіл громадськості, але і держав-
них діячів. Ця проблема неодноразово обговорювалась в рамках 
Всесвітньої організації охорони здоров’я. За даними світової статистики 
інтенсивний ріст вживання алкоголю в останні роки є характерним для 
більшості країн світу, в тому числі і в Україні. 

Алкоголізм, як соціальна хвороба, відома людству вже декілька 
тисячоліть. Про негативні властивості спиртного люди дізналися, щонай-
менше 8 тис. років до нашої ери, коли створення керамічного посуду дало 
можливість виготовляти алкогольні напої з меду, плодових соків і дикого 
винограду [2]. Поширення пияцтва на Русі зв’язано з політикою панівних 
класів. Була навіть створена думка, що пияцтво є нібито стародавньою 
традицією російського народу. При цьому посилалися на слова літопису: 
«Добробут на Русі – є пити». Але це наклеп на російську націю. Російський 
історик і етнограф, професор Н.И. Костомаров (1817–1885) довів, що в 
Древній Русі пили дуже мало. Лише на обрані свята варили медовуху, бра-
гу або пиво, міцність яких не перевищувала 5–10 градусів. Чарка пускалася 
по колу і з неї кожний надпивав кілька ковтків. У будень ніяких спиртних 
напоїв не вживалося, і пияцтво вважалося найбільшою ганьбою і гріхом [3]. 

В процесі досліджень використано наступні методи досліджень: 
діалектичний, монографічний, аналізу, порівняння, узагальнення. В 
дослідженні використані дані статистичної звітності. 

На сьогодні алкоголізм є однією з найважливіших проблем усього 
людства та України в тому числі. Саме у зв’язку із збільшенням кількості 
конфліктних ситуацій, економічними кризами та соціально-політичними 
негараздами в державі, алкоголізація української нації на сьогодні набула 
тотальних темпів розповсюдження [1]. Про небезпеку, яку несе алкоголізм, 
можуть свідчити наступні дані: 

– 40 тис. українців щорічно помирає від п’янства (з них 8 тис. – від 
отруєння алкоголем; 8 тис. – від кардіопатії, всі інші в зв’язку з 
хворобами, що виникають у зв’язку з систематичним вживанням 
алкоголю [4]; 

– середній же вік, по досягненні якого молодь починає вживати ал-
коголь, – 14–15 років; 

– 20–30 % випадків дитячої патології в немовлят обумовлені 
п’янством матерів у період вагітності; 

– п’ють алкогольні напої (включаючи пиво) щодня або через день 
33,1 % юнаків і 20,1 % дівчат; 

– частка ж тих хто зловживає спиртними напоями, у середніх шко-
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лах складає – 15,7 %, у ПТУ – 22,4 %, у технічних коледжах – 
33,7 %, у вузах – 32,4 % [5]. 

Загальний показник вживання алкогольних напоїв у нашій країні 
становить від 12 до 15 літрів на 1 особу на рік (табл. 1) [6, 7]. 

 
1. Вживання алкогольних напоїв у різних країнах, рік/л. 
 

Країна 2003 2004 
Уганда 17,6 18,58 
Молдова 16,8 17,34 
Україна 12,5 15,4 
Російська федерація 12,8 12,8 
Румунія 13,6 14,49 
Словакія 12,8 13,5 
Люксембург 13,9 14,19 
Франція 13,54 13,34 
Германія 13,18 12,8 
Португалія 12,87 11,9 
Іспанія 12,25 12,45 
Австрія 11,6 11,9 
Латвія 11,5 11,6 
Швейцарія 11,4 10,5 
Фінляндія 11,21 9,4 
Аргентина 10,54 9,5 
Італія 9,91 8,87 
Канада 9,77 8,56 
Швеція 8,98 6,8 
Грузія 3,5 3,3 
Вірменія 2,33 2,55 

 
Наведені дані є яскравим свідченням того, що криза здоров’я, яка 

охопила Україну останніми роками, може бути описана як безпрецедентна 
для нашої держави в історично мирний час. Адже алкоголь – це зло, що 
негативно діє як на суспільство вцілому, на розвиток економіки, культури, 
так і на кожну людину зокрема. 

На сьогодні алкоголь являється нормою повсякденного життя: 
спиртні напої вживають з метою соціального спілкування, як частину 
раціону харчування, для зняття стресу, а також щоб відпочити від повсяк-
денних обов’язків. Алкоголь та вживання алкогольних напоїв нерідко ма-
ють символічне значення, що часто заважає формуванню раціональної 
політики боротьби з ним. 
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Алкоголь – це етиловий або винний спирт, який має вигляд 
безкольорової прозорої рідини, характерного смаку та запаху. Етиловий 
або винний спирт відноситься до отруйних наркотичних речовин. 
Пов’язані з алкоголізмом захворювання по небезпеці ставляться медици-
ною відразу ж після серцево-судинних захворювань і злоякісних пухлин. 
Зловживання алкоголем скорочує тривалість життя на 15–20 років [3]. 

Алкоголь впливає на всі функції організму, особливо порушує 
функцію головного мозку внаслідок отруєння (інтоксикації). Це 
пояснюється тим, що спирт особливо інтенсивно накопичується в нервовій 
тканині. Тому, в мозку його концентрація значно більша – 175 %, ніж у 
крові, кишках – 80 %, шлунку – 20 %. 

В організмі людини алкоголь перетворюється в ацетальдегід, потім в 
оцтову – піровиноградну кислоту. Окислення алкоголю здійснюється за 
рахунок біокаталізаторів (ферментів) в печінці і інших внутрішніх органах. 
Кінцева ступінь окислення – утворення вуглекислоти та води. Процес 
окислення алкоголю найбільш інтенсивно перших п’яти годин після вжи-
вання і триває до 15 діб. Встановлено, що продукти обміну алкоголю 
навіть після одноразового його вживання понад двох тижнів затримуються 
в печінці у вигляді холестерину і жирних кислот, що призводить до знач-
ного ураження цього органу. 

Серед значної частини населення існує думка, що пияцтво та 
алкоголізм – поняття однозначні, але з точки зору медицини вони не 
рівнозначні бо характеризують якісно різні стани організму. 

Пияцтво – це морально етична розбещеність, непомірковане вживан-
ня спритних напоїв, яке призводить питущого до того, що він втрачає кон-
троль над своєю поведінкою і людською гідністю. Під пияцтвом з 
медичної, соціальної та моральної точки зору, розуміють систематичне або 
надмірне вживання спиртних напоїв без хворобливого потягу до них. 

Алкоголізм – це захворювання, викликане тривалим вживанням 
спиртних напоїв, яке характеризується фізіологічною потребою і потягом 
до них. Під алкоголізмом розуміють стан сп’яніння, який несумісний з 
нормальним фізичним та соціальним існуванням особистості. 

Таким чином, пияцтво сприяє розвитку хронічного захворювання – 
алкоголізму з притаманними йому наркотичними психічної та фізичної 
залежності. 

Пияцтво та алкоголізм об’єднує те, що вони являють собою дві 
самостійні форми зловживання спиртними напоями, що спричиняє велику 
шкоду фізичному і соціально-моральному здоров’ю людини, сім’ї та 
суспільству в цілому. 

На сьогодні у країні спостерігається тенденція до втрати генофонду 
нації внаслідок алкоголізму. Через нього тривалість життя чоловіків – ли-
ше 62 роки: на 12 років менша, ніж жінок. Особливо загрозлива ситуація в 
сільській місцевості: чоловіки там живуть приблизно на два роки менше, 
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ніж у містах. Українське село зі зруйнованою інфраструктурою охорони 
здоров’я та браком роботи масово спивається. Щоправда, демографи про-
гнозують, що різниця між рівнями смертності серед чоловіків і жінок 
невдовзі зменшиться. Але тішитись цим не слід, адже така ситуація 
складається за рахунок скорочення тендерних відмінностей у способі жит-
тя. Простіше кажучи, жінки в нас стали пити й палити майже стільки ж, як 
і чоловіки. 

Багаточисельні наукові дослідження свідчать, що вживання спирт-
них напоїв обумовлює виникнення та загострення цілого ряду проблем. 

В першу чергу, алкоголь негативно впливає на здоров’я населення. В 
організмі людини немає жодного органу, котрий би не зазнав негативного 
впливу алкоголю. Алкоголь змінює діяльність усіх життєвоважливих сис-
тем організму – серцево-судинної, дихальної, травної, сечостатевої та 
опорно-рухової. При цьому погіршується загально-психологічний стан 
людини, притуплюються емоції та знижується загально-інтелектуальний 
рівень [3]. 

За даними дослідницьких служб США кількість алкоголіків в країні 
коливається від 14 до 17 млн. чоловік. В США 50 % всіх випадків позбав-
лення волі, майже 80 % вбивств, 70 % серйозних кримінальних злочинів, 
50 % зґвалтувань, 72 % розбійних нападів та крадіжок щорічно 
здійснюється в стані алкогольного сп’яніння. Майже 64 % осіб, які замах-
нулися на самогубство та 80% самогубців знаходилися під впливом алко-
голю. За даними газети «Балтимор Сан», економічні збитки від пияцтва в 
США складають понад 100 млрд. дол. в рік [3]. 

За останні роки в нашій країні виробництво алкогольних напоїв 
постійно зростає (табл. 2) [8]. 

 
2. Виробництво алкогольних напоїв в Україні, млн. дал. 

 
Види алкогольних напоїв 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 
Горілка, інші міцні 
спиртові напої 26,7 40,2 35 30,5 

Лікери, солодкі наливки, 
спиртові настоянки, інші 
спиртові напої 

5,7 7,5 23,2 23,8 

Вино виноградне 15,3 15,4 16,4 17,1 
Вино шампанське 3,3 4,0 4,4 4,5 
Коньяк 1,6 2,0 2,4 2,8 
Пиво 170 194 238 268 
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Аналізуючи дані таблиці 2, слід відмітити, що виробництво горілки 
збільшилось у 1,1 рази, тоді, як виробництво лікерів, солодких наливок, 
спиртових настоянок зросло в 4,1 рази. Виробництво пива з 2003 по 2006 
рік збільшилось в 1,5 рази. Основна небезпека, на думку фахівців полягає в 
тому, що істинний «зміст» слабоалкогольного коктейлю прихований. 
Горілка, джин, коньяк – для підлітків не такі доступні, як коктелі, спиртові 
настоянки, які продаються майже в кожному кіоску та й коштують дешево. 
Згідно з правилами торгівлі, їх не мали б продавати особам, молодшим 18 
років, але мало хто з продавців зважає на вікове обмеження. 

Продаж алкогольних напоїв динамічно зростає одночасно зі 
збільшенням їх виробництвом (табл. 3). 

За даними таблиці 3 видно, що продаж алкогольних напоїв в 2006 
році в порівнянні з 2003 роком зростає. 
 

3. Продаж алкогольних напоїв через торгову мережу та мережу 
ресторанного господарства підприємств. 

 
Напої алкогольні в натуральному 

вимірі, млн. дал 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Горілка та лікеро-горілчані вироби 14 17 19 19 
Слабоалкогольні напої 3 7 12 15 
Вино 7 8 9 10 
Коньяк 1 1 2 2 
Вина ігристі (шампанське) 3 3 4 4 
Пиво 36 42 51 72 

 
Інша проблема, яка спричиняє поголовне пияцтво українців – вибух 

пивного алкоголізму. Ситуацію ускладнює те, що багато українців вважа-
ють пиво нешкідливим напоєм. Проте різниця у вмісті алкоголю в пиві і 
горілці не така велика, як прийнято вважати. Пивний алкоголізм 
підступніший, ніж горілчаний, говорять наркологи. Він розвивається 
непомітно, але потім відразу переходить у тяжку форму і дуже складно 
лікується. 

Вживання спиртного викликає алкогольну залежність. Як показали 
сучасні наукові дослідження, алкогольні напої володіють основними вла-
стивостями наркотичних речовин. Як і будь-який наркотик, алкоголь зда-
тен «притягувати» до себе, збуджувати бажання на потребу випити ще. З 
часом, малі дози спиртного переростають у все більші та людина 
непомітно втягується в п’янство. Спочатку в особи розвивається фізична 
залежність від спиртного, що полягає в потребі підтримання в організмі 
визначеної концентрації алкоголю для того, щоб відчувати себе більш – 
менш нормально. Але значно сильнішою є психологічна залежність від ал-
коголю, що відрізняється підвищеною психологічною стійкістю та нерідко 
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є причиною рецидиву після лікування [4]. 
Алкоголь негативно впливає на здоров’я дітей та майбутнє потомст-

во. Такий вплив може носити тератогенний (народження неповноцінної 
дитини, завдяки вживанню жінкою в день зачаття або в перші тижні 
вагітності спиртних напоїв), мутагенний (у плоду замість двох статевих 
хромосом утворюється три, що призводить до народження розумово 
відсталої дитини) або соматичний характер (пов’язаний з травмами та 
хронічними захворюваннями батьків – алкоголіків, що негативно 
відбувається на розвиток плоду). 

Алкоголь негативно впливає на працездатність населення. В умовах 
сучасного науково-технічного прогресу людина керує складними машина-
ми та автоматами, користується мобільним зв’язком, володіє комп’ютером, 
приймає важливе рішення в складних економічних і політичних ситуаціях. 
У зв’язку з цим, їй повинен бути притаманний і весь комплекс медично-
біологічних та соціальних якостей, що визначають її надійність у 
професійній діяльності, в розумовому та фізичному розвитку. 

Алкоголь негативно впливає на взаємовідносини в сім’ї. Саме в 
зв’язку з алкоголізмом одного з подружжя на сьогодні розпадається більше 
50 % сімей. Алкоголь обумовлює постійні непорозуміння в родині, сварки, 
бійки, скандали. Від алкоголізму батьків страдають діти, які не отримують 
належного виховання та досить часто наслідують приклад батьків. 

Нарешті, алкоголь впливає на вчинення злочинів та правопорушень. 
В Україні в стані сп’яніння скоюється до 96 % всіх злочинів. У стані алко-
гольного сп’яніння в особи знижується здатність контролювати свої вчин-
ки в конкретних життєвих ситуаціях. Скоєння злочинів і правопорушень 
стимулює алкогольна деградація особистості та пов’язаний з нею спосіб 
життя [3]. 

В 40 % випадків алкоголь ставав причиною автотранспортних подій. 
За даними безпеки руху приводились такі дані; при наявності в крові водія 
0,3–0,9 % алкоголю ймовірність аварії збільшувалася в 7 разів, при 1–1,4 % 
в 31, при більше чим 1,5 % в 128 разів. При цьому відмічалось, що 50–100 г 
горілки забезпечує концентрацію в крові алкоголю на рівні 0,5 %, а двох 
кружок пива – 0,9 % [2]. 

П’яний водій або людина, що управляє складними системами значно 
небезпечніші, ніж хворі чи робітники у стані навіть вираженої втоми. 
Тверезі люди розуміють, що їх можливості обмежені, тому при роботі на-
магаються бути особливо уважними та обережними. Натомість, п’яні люди 
переоцінюють складність умов в будь-який виробничій ситуації [1]. 

Особливо збільшується коефіцієнт небезпеки в дорожньо-
транспортних пригодах з підвищенням концентрацій алкоголю в крові 
водія 0,5–1 %, – виникає збудження, надмірний оптимізм при оцінці 
дорожньої ситуації та помилковість суджень. 
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З точки зору безпеки життєдіяльності вважається недопустимим, 
навіть, мінімальне перевищення фізіологічного вмісту алкоголю в крові. 
Тому що, під дією алкоголю на 16–19 % знижується як розумова так і 
фізична працездатність людини, втома настає значно швидше, ніж звичайно. 
Відомо, що чим складніша робота тим менша доза алкоголю стає причиною 
побутового та виробничого травматизму. Статистика свідчить про те, що 
біля 20 % побутових та 40 % вуличних травм пов’язані з пияцтвом [3]. 

Слід ще раз зауважити, що алкоголь – це універсальна отрута, яка діє 
на весь організм. Особливо сильну шкідливу дію його відчуває 
високоорганізована система організму – головний мозок. Алкоголь 
нерівномірно розподіляється в тканинах тіла. Найбільше його поглинає го-
ловний мозок, тому що в нервових клітинах головного мозку є велика 
кількість ліпідів, у яких алкоголь розчиняється краще, ніж в інших середо-
вищах. Зберігається алкоголь у головному мозку до 90 днів. При важкому 
отруєнні алкоголем гине декілька тисяч клітин сірої речовини головного 
мозку. І хоча їх у кожного з нас 17 млрд., таке марнотратство недопустиме! 

Україна може подолати алкогольну проблему за допомогою таких 
кроків: 

– повна заборона реклами алкоголю і тютюну; 
– збільшення ціни на алкоголь та тютюн; 
– зменшення доступу до отрути за рахунок підняття акцизу; обме-

ження продажу алкоголю, особам які не досягли 18 – річного віку; 
– обмеження місця, де можна купити алкоголь, час, коли його мож-

на придбати; 
– заборонити вживати спиртне на робочому місці, у парках, скве-

рах, на дискотеках та в інших громадських місцях. 
– посилити з боку влади контроль за продажем алкоголю. 
Виникає також необхідність розробки та прийняття комплексної 

національної програми, спрямованої на протидію поширенню алкоголізму 
в усіх сферах суспільного життя. Прийнятті економічно ефективні, 
об’єктивні і комплексні заходи, з урахуванням регіональних і культурних 
особливостей. 
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
 

Вікторія Ворожбіт 
 

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 
ШКІЛ ВІДОМСТВА СВЯЩЕННОГО СИНОДУ В УКРАЇНІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) 
 
Якісні зміни усіх галузей життєдіяльності суспільства висувають но-

ві вимоги до формування особистісних якостей людини, що пов’язані з не-
обхідністю вдосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвіт-
ній школі з опорою на національний історико-педагогічний досвід. Сучас-
на дійсність характеризується дефіцитом духовних цінностей, морально-
етичних констант. Посилення прагматизму в культурному середовищі, по-
пуляризація у засобах масової інформації споживацької психології зумо-
вили тенденцію формального ставлення до духовного зростання особисто-
сті, нівелювання моральних та етичних цінностей. Ці негативні тенденції 
можуть призвести до втрати історичної і національної самосвідомості, по-
слаблення патріотичних і громадянських почуттів. Тому державними до-
кументами: Національною доктриною розвитку освіти в Україні, концепці-
ями національного, громадянського, превентивного виховання, Законом 
України «Про захист суспільної моралі», Указом президента України «Про 
першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності 
українського суспільства», програмними документами, прийнятих у 
контексті Болонського процесу, – наголошено на доцільності звернення і 
творчого застосування педагогічного досвіду духовно-морального вихо-
вання дітей та молоді. 

Проведений аналіз засвідчив те, що численні, однак розрізнені, нау-
кові узагальнення про місце релігії в освітньо-виховній системі висвітлено 
у працях: С. Вдович, Л. Геник, О. Каневська, І. Курляк, І. Мищишин, 
Н. Сабат, Ю. Щербяк (історичний аспект релігійно-морального виховання 
молоді в Україні); Р. Бєланова, А. Вихрущ, О. Вишневський, В. Жуковсь-
кий, І. Климишин, М. Стельмахович (християнська педагогіка у сучасній 
українській виховній системі); А. Колодін, Н. Кочан, Г. Лозко, В. Пащенко 
(проблеми світського навчання та взаємовідносин школи і церкви); 
В. Докаш, М. Закович, В. Лешан, О. Шнурова, В. Тараненко, Л. Шугаєва 
(методичні рекомендації до викладання релігієзнавства). Однак автори по-
біжно висвітили питання історії церковних загальноосвітніх шкіл, не роз-
крили завдання, зміст духовно-морального виховання учнів у них. Окремі 
аспекти формування духовних цінностей дітей та молоді у творчій спад-
щині видатних педагогів, місця духовно-морального компоненту в струк-
турі особистості вчителя та його виховного значення в історико-
педагогічних дослідженнях (М. Богуславський, Л. Журенко, С. Золотухіна, 
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М. Євтух, Т. Ільїна, О. Каневська, І. Кучинська, Н. Мещерякова, 
О. Неживий, Е. Панасенко, З. Равкін). Огляд джерел доводить доцільність 
вивчення і критичної оцінки досвіду духовно-морального виховання у цер-
ковних загальних школах другої половини ХІХ століття – часу масового 
розвитку цього типу закладів. 

Формулювання мети статті: конкретизувати принципи духовно-
морального виховання учнів і засоби реалізації їх у початкових школах ві-
домства Священного Синоду. 

Характерною особливістю вітчизняної педагогіки другої половини 
XIX – початку XX століття був процес інтенсивного розвитку теорії вихо-
вання, надання їй самостійного статусу у межах педагогічної науки. Епіце-
нтром гострих дискусій та ідейної боротьби стала проблема людини і шля-
хи її виховання. Безумовно, центральним питанням різноманітних науково-
педагогічних течій було питання про виховний ідеал, мету і сутність вихо-
вання, його завдання, що обумовлювало розробку інших його аспектів – 
шляхів, змісту, форм і засобів. Теоретичне обґрунтування сутності та зміс-
ту цих провідних педагогічних категорій стало першоосновою і для 
розв’язання проблеми духовно-морального виховання в загальноосвітніх 
закладах, що належали відомству Священного Синоду. 

Аналіз освітньої теорії та практики педагогів, філософів та громадсь-
ких діячів політиків дозволив виокремити провідні принципи побудови 
виховного процесу загальноосвітніх закладів відомства Священного Сино-
ду: урахування різновекторності суспільно-економічного розвитку імперії; 
визнання пріоритету православної віри; принцип опори на загальнолюдські 
цінності та раціональний компонент релігійної освіти; принцип авторитар-
ності державних механізмів впливу на організацію освітнього процесу. 

Процесуальність духовно-морального виховання ми пов’язуємо, на-
самперед, із динамізмом структури самого цього процесу – здатністю до 
руху за рахунок певної циклічності таким чином, щоб кожний новий етап 
міг забезпечити новий, більш високий у порівнянні із попереднім рівень 
якісних характеристик процесу духовного виховання молоді Російській 
імперії у другій половині ХІХ століття – від демократизму середини ХІХ 
століття до відновлення авторитаризму у змістовному наповненні навчаль-
них курсів, запровадження жорсткої цензури, від освіченості викладачів до 
врахування полікультурності соціального середовища. 

З історичних джерел відомо, що принцип народності освіти визнача-
вся прагненням держави через чітко визначений зміст навчання задоволь-
нити освітньо-виховні потреби народу. У розумінні правлячих кіл Росії, 
сутність цих потреб визначалася сформульованою міністром освіти 
С. Уваровим тріадою: «Православ’я, самодержавство, народність» [2, 
с. 215]. Самодержавство розглядалося як непорушний базовий устрій жит-
тя народу, а відданість і служіння імператору вважалися громадянськими 
обов’язками усіх підданих. Православ’я було основою духовного життя 
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народу і опорою верховенства царської влади. Народність розглядалася 
передусім у контексті патріархальності народу, обов’язку слухняності вла-
ді та церковним служителям. 

Єдність політичного та релігійного напрямів суспільного розвитку у 
Російській імперії, до складу якої входили більшість українських губерній, 
впливало на вибір основних засобів формування світогляду української 
молоді того часу. Аналіз реальних наслідків політичних заходів у галузі 
шкільної освіти дозволили виявити систему використаних засобів забезпе-
чення даного процесу, до яких ми відносимо: організацію курсів катехізи-
су, закону Божого, священної історії; просвітницьку діяльність православ-
них релігійних товариств; специфіку підготовки учительства для загально-
освітніх закладів; поєднання релігійної філософії з філософією освіти; за-
конодавче регулювання питань релігійності викладання у світських зага-
льноосвітніх закладах; економічні важелі впливу відповідно до реалізації 
програми релігійного виховання молоді. 

Наявний історичний матеріал, автентична джерельна база дозволили 
зробити комплексний аналіз наслідків політики зміни світоглядних основ 
духовно-морального виховання в школах відомства Священного Синоду 
другої половини ХІХ століття. Так, історичні факти нами були системати-
зовані у наступну систему: прихований консерватизм та еклектизм; закла-
дання основ державної шкільної системи; десакралізація суспільних наук; 
посилення науковості викладання; глибока регіоналізація варіантів прак-
тично спрямованої загальної освіти в церковних загальноосвітніх закладах. 

Специфіка викладання предметів релігійного та релігієзнавчого зміс-
ту у школах визначалася динамічною еволюцією від теоцентризму до ек-
лектичного варіанту релігійно-раціональної виховної системи. Як відомо, 
упродовж усього ХІХ століття неписьменність народу залишалась однією з 
головних культурно-соцiальних проблем як Росії в цілому, так i зокрема 
України. У 1856 р. в Російській імперії діяло 1 320 початкових шкіл, або 
одна школа припадала на 9,6 тис. жителів, а один учень – на 150 чол. [1, 
с. 513]. Скасування кріпосництва стало своєрідним поштовхом до масового 
культурно-освітнього руху прогресивних сил суспільства, який зумовив 
державні освітні реформи. 

У досліджуваний період, Священний Синод розробив та видав цілу 
низку указів i положень, які стосувалися розвитку початкової освіти, 
залучивши до цієї справи православне духовенство. Так, у 1864 р. були 
розроблені та видані «Положення про початкові народні училища». У 
1884 р. – особливі «Правила про церковні парафiяльнi школи», до яких 
Синодом у 1886 р. було внесено доповнення спеціальними постановами 
від 14 лютого, 20, 27 березня, 3 квітня та 2 травня. Відповідно до цих 
правил, міністерські та земські початкові школи відтоді підлягали 
духовному відомству. Розроблено i затверджено «Програми навчальних 
предметів для церковнопарафіяльних шкіл», які характеризувалися 
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зменшенням навчального часу для вивчення загальноосвітніх предметів, 
уведенням групи сільськогосподарських і професійних завдань, що було 
підтверджено Циркуляром Міністерства народної освіти 30.03.1889 за 
№ 5714 про наділення шкіл землею і створення пільгових умов для 
впровадження в початкових сільських школах садівництва та 
сільськогосподарських ферм [2, с. 231]. 

У 1891 р. було вироблено «Правила про школи грамоти», які 
надавали цьому виду шкіл законного статусу та регламентували їхню 
дiяльнiсть. У 1896 р. опубліковано «Положення про управління школами 
церковнопарафіяльними i грамоти відомства православного сповідання». 
Церковнопарафіяльні школи отримували певну матеріальну допомогу від 
уряду. Саме після затвердження «Правил про церковнопарафіяльні школи» 
урядові асигнування на потреби шкіл з кожним роком поступово зростали. 
Тому, наприкінці XIX століття церковна школа стала основним типом 
початкової урядової школи. Право верховного нагляду за цим типом шкіл 
в українських губерніях належало єпархіальним архієреям, який для 
місцевого спостереження обирав найбільш досвідчених спостерігачів. 
Склад учителів церковних шкіл переважно був таким: законовчитель (як 
правило, парафіяльний священик) і вчитель; у двокласних школах – 
законовчитель і два вчителі. 

Після введення «Правил» єпархіальне керівництво здійснювало 
контроль навчально-виховного процесу у церковних школах. Це привело 
наприкiнцi ХIХ ст. до встановлення відносно правильної навчально-
виховної роботи та задовільних результатів у бiльшостi церковних шкіл. 
Так, у звiтi Кременчуцького вiддiлення Полтавської єпархії вiдмiчалося, 
що процес навчання та виховання відбувається успішно у тих школах, які 
мають добре матеріальне оснащення, в яких не часто змінюються вчителі, 
а завідуючий школою з любов’ю ставиться до своєї праці. Саме з цієї 
причини, наприклад, у Великих Будищах (Зiнькiвський повіт) навчальний 
процес був добре налагоджений у двох монастирських школах [3, с. 641]. 
Але були й такі, де шкільна справа перебувала у незадовільному стані. Так, 
єпархіальний наглядач після вiдвiдування уроків у жiночiй школі грамоти 
при Миколаївській церкві Великих Будищ Зiнкiвського повіту 
констатував: «відчувається загальна втома, пригнічення будь-якої уваги, 
що стає причиною нудьги і важкості» [3, с. 638]. У звітах Переяславського 
єпархіального вiддiлення зазначалося, що Жуківська та Бзовська школи за 
трирічне існування не випустили жодного учня [5, с. 130]. Не було 
жодного випуску протягом шести років і у Лялинськiй та 
Шабельникiвськiй школах Золотонiського повіту з моменту відкриття їх у 
1891 році [8, с. 261]. Не завжди у церковних школах якість учнівських 
знань з різних предметів була на однаковому рiвнi. Наприклад, 
Пирятинське вiддiлення вiдмiчало, що Закон Божий, на вiдмiну від інших 
предметів, діти засвоїли краще, гірше – арифметику [5, с. 130]. Діти 
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Жукiвської школи грамоти краще опанували арифметичний матеріал, 
російською ж мовою читали задовільно [9, с. 125–126]. 

На відміну від шкіл Міністерства народної освіти, які до 1897 р. не 
мали єдиних програм, церковнопарафіяльні школи вже у 1885 р. отримали 
програми, складені Синодом. У вступі було чітко сформульовано основний 
принцип, за яким будувалась навчально-виховна робота цих шкіл [6, с. 99]. 

У 1875 р. при Сампсоніївській церкві, яка була приписана до 
Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря, засновано невеличку 
школу для хлопчиків на кошти таємного радника Й. С. Судієнка. Учителем 
у школі працював ієромонах Харитон Карпиленський. 1888 р. тут уже 
навчалося більше ніж 30 учнів. На кошти єпископа Полтавського Іларіона 
було споруджено нове приміщення для школи на 50 учнів, де, крім 
обов’язкових загальноосвітніх предметів – учнів навчали садівництва, 
городництва, палітурної справи тощо. З 1899 року тут, на землі, 
подарованій купецькою дочкою М. К. Прохоровою, при сприянні єпископа 
і монастиря було відкрито трикласну церковну учительську школу для 
підготовки вчителів церковнопарафіяльних шкіл. Парафіяльні школи 
відкривалися практично при кожній церкві. Для більшості українських 
губерній існування церковнопарафіяльних шкіл було майже єдиною 
можливістю прилучення сільських дітей до початкової грамоти. Навчання 
в них було безкоштовним, але батькам доводилося вносити певні суми 
грошей на навчальну літературу, на опалення приміщення взимку та інші 
потреби. 

Церковнопарафіяльні школи були як змішаними, так і роздільними – 
для хлопчиків і дівчаток. Простий народ ставився до них з довірою, 
парафіяни охоче віддавали до них своїх дітей, адже їх навчали там читати, 
писати, рахувати, церковного співу, знань про традиції і свята. На кінець 
XIX століття в губернії у системі початкової освіти переважали церковні 
школи, яких було значно більше, ніж шкіл Міністерства народної освіти. 
Найбільше шкіл духовного відомства було в тих повітах, де порівняно 
мало було земських шкіл [2, с. 402]. 

Великою заслугою шкіл духовного відомства було те, що вони 
охоплювали навчанням дівчаток. Окрім загальнообов’язкових предметів їх 
навчали ще й ведення домашнього господарства. Зокрема, у 1888 р. при 
Козельщинському Різдвяно-Богородицькому жіночому монастирі було 
відкрито жіночу двокласну церковнопарафіяльну школу. Тут виховувалося 
30 дівчаток. Школа мала прекрасну для тих часів бібліотеку. Крім 
обов’язкових предметів, дівчатка навчалися кулінарії, рукоділля, 
малювання (воно давало змогу талановитим ученицям підготуватися до 
занять у школі іконопису при общині). Основним же завданням жіночої 
церковнопарафіяльної школи була підготовка дівчат до подружнього 
життя та ведення господарства [7, с. 992]. 

На середину 90-х років XIX ст. при монастирі в Козельщині діяло дві 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 251 

церковнопарафіяльні школи: одна для хлопчиків, друга – зразкова 
двокласна для дівчаток, працювали майстерні, аптека, були різні 
допоміжні споруди. Значну підтримку надавала школі ігуменя Олімпіада, 
яка служила у монастирі протягом 1896–1915 років. Вона багато зробила 
для розширення благодійної діяльності монастиря та розвитку освіти на 
Козельщині. Ігуменя Олімпіада влаштувала школу при монастирі, 
випускниці якої після незначної додаткової підготовки витримували 
екзамени на звання народних учительок, могли вступати у єпархіальне 
училище чи гімназію [7, с. 992]. 

В останнє десятиліття ХIХ ст. церковна періодика почала 
зосереджувати увагу на найкращих з навчально-виховної роботи 
церковнопарафіяльних школах. Фактичним підтвердженням успішного 
навчання у церковних школах того чи іншого повіту слугував випуск учнів 
із пільговим свідоцтвом IV розряду з відбування воїнської повинності [2, 
с. 131]. Перспектива отримання подібної пільги була стимулом під час 
навчання у церковнопарафіяльних школах та школах грамоти. Для 
отримання пільги учні складали особливий іспит перед спеціальною 
екзаменаційною комiсiєю, створеною з духовних осіб. Ці пільги мали (за 
«Статутом про військову повинність» ті учні, що успішно закінчили курс 
однокласної церковнопарафіяльної школи, що було зафіксовано у 
свiдотцтвi про закінчення. 

Рішенням Синоду від 28 жовтня 1898 р. було встановлено в 
однокласних школах духовного відомства трирічний курс навчання замість 
дворічного, що зблизило ці заклади із міністерськими народними 
училищами. Не зважаючи на труднощі, православна церква відігравала 
певну роль у формуванні духовної культури народу. Церковнопарафіяльні 
школи виховали не одне покоління українських селян і дали їм початкову 
освіту. Релігійна спрямованість цих шкіл покликана була слугувати 
зміцненню моральних устоїв сім’ї і суспільства. 

Духовенство переважно з глибоким розумінням ставилося до 
організації навчально-виховного процесу. Серед учителів 
церковнопарафіяльних шкіл, представників української інтелігенції, було 
чимало таких, які по-справжньому любили дітей і стійко переносили 
матеріальну скруту і злидні. 

Підсумовуючи, зазначимо, що у другій половині XIX століття 
церковні школи відігравали помітну роль в духовно-моральному вихованні 
народу. Не зважаючи на прагнення чиновницького апарату уряду зробити 
церковнопарафіяльні школи знаряддям ідеології широких народних мас, ці 
школи сприяли підвищенню грамотності населення, змістовно відповідали 
його духовним потребам, забезпечували розв’язання виховних завдань. 
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