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АЛКОГЛІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ. 

Історія виробництва і споживання в Україні алкогольної продукції, у тому 

числі нелегальної, свідчить про те, що збільшення обсягу споживання алкоголю та 

зміни структури споживання в бік міцніших алкогольних напоїв відбулися 

у зв’язку зі зміщенням пріоритетів у сферу економічних інтересів у збиток 

охороні здоров’я населення та внаслідок невизначеності єдиного підходу держави 

до питання обігу і регулювання виробництва алкогольної продукції. 

Проблема  вживання  алкоголю  є дуже  актуальною  на сьогоднішній день. 

Алкоголізм став соціальною проблемою. Від цього страждає все суспільство, але 

насамперед у групу ризику потрапляє підростаюче покоління: діти, підлітки, 

молодь, а серед них - здоров'я майбутніх матерів. 

Алкоголізм – це синдром алкогольної залежності. Захворювання розвивається 

пияцтвом, яке проявляється у фізичній та психічній залежності людини від 

алкоголю, а також у патології нервової системи і внутрішніх органів, деградації 

особистості та поведінкових якостей. 

Алкоголізм є одним з різновидів наркоманії, оскільки в основі його розвитку 

лежить психічна та фізична залежність від алкоголю. Алкоголізм може 

розвинутись як під впливом зовнішніх, так і внутрішніх факторів. До зовнішніх 

факторів належать особливості виховання та проживання людини, традиції 

регіону, стресові ситуації. 

Дослідники визначають масове тяготіння до алкоголю людей з найменшими 

доходами та низьким соціальним положенням. Україна за підсумками 2012 року 

зайняла третє місце в світі по середньому споживанню горілки на людину. Про це 

свідчать дані рейтингу, складеного на основі даних британської компанії 

«International Wine & Spirit Research». Згідно з ним, на душу населення в Україні 

доводиться 7,7 літра горілки в рік. В Україні щороку через алкоголь помирають 

понад 40 тисяч людей. Це близько 8 тисяч отруєнь алкоголем, 8  тисяч — 

кардіопатій і решта — це всі інші захворювання, а також нещасні випадки, які 

трапляються через вживання алкоголю. 

В нашій державі усіма силами намагаються боротися з алкоголізмом, 

приймаючи закони, які передбачають арешт і тюремне ув'язнення порушників 

громадського порядку або заборону виробляти і продавати спиртні напої, 

обмеження реклами спиртних напоїв, обмеження числа точок продажу 

алкогольної продукції і скорочення часу продажу, підвищення роздрібних цін на 

спиртні напої за рахунок податків, інформування про шкоду алкогольних напоїв.   

Сьогодні подолання алкоголізму як девіантної поведінки потребують 

координації зусиль як держави, так і громадянського  суспільства. 
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