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кан ды дат са цы я ла гіч ных на вук, вя ду чы на ву ко вы суп ра цоў нік ад дзе ла 

са цы я ло гіі, іна ва цый Ін сты ту та са цы я ло гіі НАН Бе ла ру сі

ТЫТУНЕКУРЭННЕЯКСАЦЫЯЛЬНАЯЗ’ЯВА

Іс нуе мнос тва вер сій рас паў сю джван ня 
ты ту не ку рэн ня. Ад на з іх свед чыць аб тым, 

што ў Еў ро пу ліс це і на сен не ты ту ню бы лі за ве-
зе ны іс пан ца мі і пар ту галь ца мі пас ля ад крыц ця 
Х. Ка лум бам Аме ры кі, дзе вы ка рыс тоў ва-
лі ся аба ры ге на мі для пра вя дзен ня аб ра да вых 
цы ры мо ній. Няг ле дзя чы на за ба ро ны ін кві зі-
цыі, еў ра пей цы так са ма па ча лі куль ты ва ваць 
ты тунь.

З дру гой па ло вы XVI ст. ты тунь стаў па пу-
ляр ным як ле ка вая рас лі на. Ім ля чы лі ся ад пра-
сту ды, га лаў но га і зуб но га бо лю, ін фек цый ных і 
скур ных зах вор ван няў.

Ка рот кі эк скурс у гіс то рыю даз ва ляе мер ка-
ваць, што на пра ця гу апош ніх ста год дзяў са цы-
яль ныя ча кан ні ад нос на ку рэн ня ў роз ных кра і-
нах не зас та ва лі ся няз мен ны мі. 

Так, Н. Смел зер пі ша аб тым, што ў пе ры яд 
гра ма дзян скай вай ны ў Аме ры цы цы га рэ ты 
бы лі ўклю ча ны ў звы чай ную пай ку, якая вы да-
ва ла ся сал да там, але ўжо ў па чат ку XX ст. 
ад бы ло ся ўзмац нен не про ці дзе ян ня ку рэн ню па 
рэ лі гій ных і ма раль ных ма ты вах, якое пры вя ло 
да пры няц ця за ко наў, што за ба ра ня лі курэнне  
ў 14 шта тах [1, с. 200].

У двац ца тыя га ды мі ну ла га ста год дзя знач-
ную ро лю ў раз віц ці ты ту нё вай ін дус трыі сыг-
ра ла рас паў сю джван не ку рэн ня цы га рэт ся род 
жан чын як дэ ман стра цыя не за леж нас ці. На ват 
пра ві лы эты ке ту даз ва ля лі жан чы не ку рыць. 

Пад час Дру гой сус вет най і Вя лі кай Ай чын-
най вой наў ку рэн не на бы ло шы ро кі раз мах. 
Сал да там на фронт па сы ла лі вы шы тыя кі се ты, 
а ку ры ва скла да ла час тку прад укто вай пай кі. 
Аб тым, што ку рэн не ўспры ма ла ся як знак муж-
нас ці, свед чаць і са вец кія кі на філь мы аб Вя лі-
кай Ай чын най вай не. Та кім чы нам, у жыц ці 
не каль кіх па ка лен няў лю дзей яно ўка ра ні ла ся 
як каш тоў насць, звыч ка і нор ма паў ся дзён на га 
жыц ця.

У 1957 г. на ву коў цы да ка за лі, што ку рэн не 
з’яў ля ец ца пры чы най мнос тва зах вор ван няў, 
ук лю ча ю чы рак лёг кіх. У гэ ты пе ры яд з’явіў ся 
шэ раг на ву ко вых пуб лі ка цый, пры све ча ных 
дас ле да ван ню да дзе най пра бле мы з па зі цыі 
дэ ві я цыі. Дэ ві ян тнасць выз на ча ец ца ад па вед-
нас цю або не ад па вед нас цю ўчын каў са цы яль-
ным ча кан ням.

У шэ ра гу кра ін кур цы ста но вяц ца аб’ек-
там усе а гуль на га асу джэн ня, і ку рэн не па чы-
нае лі чыц ца дэ ві ян тны мі па во дзі на мі. Іх ата я-

сам лі ва юць з нар ка ма на мі, неў ро ты ка мі, заб ру-
джваль ні ка мі па вет ра і ві ноўнікамі ў па жа рах.

Пер шы мі ў Еў ро пе ў 2004 г. за ба ра ні лі 
ку рэн не ў гра мад скіх мес цах у Ір лан дыі. За 
ёй – Іта лія, Шве цыя і Маль та. У 2007 г. да іх 
да лу чы лі ся Вя лі каб ры та нія і Літ ва. Да па чат ку 
2008 г. поў ную за ба ро ну на ку рэн не ў гра мад-
скіх мес цах пла ну юць увес ці Фран цыя і Бель-
гія. У шэ ра гу кра ін пра цоў нае за ка на даў ства 
праду гле джвае маг чы масць ад мо вы ў пры ёме 
на пра цу кур цам.

У Бе ла ру сі ку рэн не за ба ро не на ва ўста но-
вах ахо вы зда роўя і аду ка цыі, у дзі ця чых пар-
ках. У Мін ску ўве дзе на за ба ро на на ку рэн не 
ў Ба та ніч ным са дзе. Сі ту а цыя раз ві ва ец ца ў 
кі рун ку па шы рэн ня ко ла мер, на кі ра ва ных на 
аб ме жа ван не ты ту не ку рэн ня.

У той жа час з бо ку гра мад ства іс нуе выз - 
на ча ная па мяр коў насць ад нос на ку рэн ня. Уступ-
чывасць мож на раз гля даць як ін сту цы я лі за-
ва ны са цы яль ны клі мат, пры якім асо ба мо жа 
пуб ліч на па ру шаць пры ня тыя нор мы, не пад-
вяр га ю чы ся сан кцы ям. Ус плёс кі не цяр пі мас ці 
да ку рэн ня мо гуць уз ні каць у вы пад ку, ка лі 
ад бу дзец ца якое-не бу дзь на дзвы чай нае зда-
рэн не, нап рык лад, па жар [2, с. 314]. Па мяр коў-
насць у пэў най сту пе ні абу моў ле на ня выз на-
ча нас цю норм, якія рэ гу лю юць ты ту не ку рэн не. 
Хоць яно ў гра мад скіх мес цах цяпер і за ба ро-
не на, але да ня даў ня га ча су бы ло даз во ле на 
і шы ро ка рас паў сю джа на. Ме на ві та з пун кта 
гле джан ня тэ о рыі «ана міі» (пас лаб лен ня дзе-
ян ня норм і дэ зар га ні за цыі), уз моц не най у пе ра-
ход ны пе ры яд, мож на рас тлу ма чыць рост рас-
паў сю джа нас ці ты ту не ку рэн ня ся род мо ла дзі, 
асаб лі ва ся род жан чын.

Пра кты ка па каз вае, што ўсе цы ві лі за ва ныя 
кра і ны пра во дзяць па лі ты ку, ары ен та ва ную 
на аб ме жа ван не ты ту не ку рэн ня, рас пра цоў-
ва юць сіс тэ му іс ты ту цы я наль ных норм, у тым 
лі ку, сіс тэ му за ба роны. Увя дзен не за ба роны на 
ты ту не ку рэн не не аб ход на раз гля даць і ў кан-
тэк сце пра бле мы зго ды і ле гі ты ма цы. На ват у 
тым вы пад ку, ка лі са цы яль ныя ча кан ні, нор мы 
або пра ві лы па во дзін дакладна сфар му ля ва ны, 
мо гуць узнікнуць роз на га лос сі ад нос на іх за кон-
нас ці і пра віль нас ці. Нап рык лад, ка лі ў 1980-я гг.  
бы лі ўве дзе ны цвёр дыя аб ме жа ван ні на вы -
твор часць, про даж і спа жы ван не ал ка голь ных 
на по яў (ан ты ал ка голь ная кам па нія), ся род 
на сель ніц тва і спе цы я ліс таў не бы ло ад на душ-
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нас ці ад нос на та го, на коль кі гэ та за кон на і ле гі-
тым на. Жыц цё да ка за ла без грун тоў насць гэ тых 
ра ды каль ных і пас пеш ных ра шэн няў.

Ак ра мя та го, не аб ход на ўліч ваць тую ака-
ліч насць, што прад стаў ні кі роз ных са цы яль ных 
плас тоў на сель ніц тва мо гуць вы яў ляць роз ныя 
пун кты гле джан ня з на го ды дэ ві ян т нас ці асоб-
ных ты паў па во дзін і ле гі тым нас ці за ба рон. Пра-
бле ма зго ды ад нос на ты ту не ку рэн ня па він на 
вы ра шац ца ўзва жа на, пас ту по ва і пас ля доў на. 
З ад на го бо ку, не аб ход на зжы ваць не га тыў ныя 
стан дар ты спа жы ван ня ты ту нё вых вы ра баў і 
ал ка голь ных на по яў, перш за ўсё, ся род дзя-
цей і мо ла дзі, фар мі ра ваць ася род дзе, якое б 
сты му лявала да зда ро ва га ла ду жыц ця і дэ ман-
стравала яго пры ваб ныя ба кі, вес ці ад рас ную 
ас вет ніц кую дзей насць. Не аб ход на ім кнуц ца 
да да сяг нен ня выз на ча нас ці норм, якія рэ гу лю-
юць ку рэн не, ад наз нач нас ці ў ра зу мен ні «пра-
віль нас ці», са дзей ні чаць ла ка лі за цыі і па мян-
шэн ню маш та баў рас паў сю джван ня яго, асаб-
лі ва ся род мо ла дзі.

Пры дас ле да ван ні пры чын ты ту не ку рэн ня 
няз мен на ўзні ка юць пы тан ні, звя за ныя з аса-
біс тым вы ба рам: ча му не ка то рыя лю дзі па чы-
на юць ку рыць, у той час як ін шыя на ват ні ко лі 
не спра ба ва лі гэ та ра біць? Ча му ад ны пас ля 
ад маў ля юц ца ад ку рэн ня, а ін шыя не здоль ныя 
на па доб ны ўчы нак?

Са мо па са бе ты ту не ку рэн не пер ша па-
чат ко ва не з’яў ля ец ца жыц цё ва не аб ход най 
па трэб нас цю. Яму на ву ча юц ца пад час зно сін 
з нось бі та мі. Ад ной з пры чын зас ва ен ня на вы-
каў ку рэн ня з’яў ля ец ца кан фор мнасць (лац. 
conformis – па доб ны, ад па вед ны) – па дат лі-
васць ча ла ве ка рэ аль на му або ўяў на му ціс ку 
гру пы, якая вы яў ля ец ца ў зме не яго па во дзін і 
ўстано вак у ад па вед нас ці з пер ша па чат ко ва не 
прымальнай ім па зі цы яй боль шас ці [3, с. 175]. 
Уз ро вень кан фор мнас ці моц на вар’іру ец ца і 
выз на ча ец ца ком плек сам пры чын, ук лю ча ю чы 
ін ды ві ду аль ныя ха рак та рыс ты кі (пол, уз рост, 
на цы я наль насць, ін тэ лект і г. д.), ха рак та рыс-
ты кі гру пы, асаб лі вас ці ўза е ма дзе ян ня ін ды ві да 
і гру пы (ста тус ін ды ві да ў гру пе, сту пень пры-
хіль нас ці, уз ро вень уза е ма за леж нас ці і інш.). 

Па вод ле тэ о рыі Са тэр лен да, важ ную ро лю ў 
зас ва ен ні норм дэ ві ян тных па во дзін адыг ры ва-
юць паў ся дзён ныя зно сі ны – у шко ле, до ма, на 
мес цы пас та ян ных «ву ліч ных ту со вак». Час та та 
кан так таў з кур ца мі, іх коль касць і пра цяг ласць 
уп лы вае на ін тэн сіў насць зас ва ен ня ча ла ве кам 
дэ ві ян тных каш тоў нас цей. Та кім чы нам, ка лі 
боль шасць сяб роў або сва я коў та го або ін ша га 
ча ла ве ка ку раць, іс нуе вы со кая ве ра год насць 
та го, што ён так са ма бу дзе ра біць тое са мае. 
Важ ную ро лю іг рае і ўзрост. Чым ча ла век ма ла-
дзей шы, тым з боль шай га тоў нас цю ён зас вой-
вае ўзо ры па во дзін, на вя за ныя ін шы мі, прад-

стаў ні кі ма лод шых уз рос та вых груп больш кан-
форм ныя і менш са мас той ныя ў вы ба ры.

Аль тэр на ты вай кан фар міз му з’яў ля ец ца 
са мас той ная вып ра цоў ка і ад стой ван не ін ды-
ві дам улас най па зі цыі, здоль насць суп рацьс та-
яць гру па во му ціс ку, а ў шэ ра гу вы пад каў аказ-
ваць улас ны ўплыў на гру пу. Пры аб грун та ван ні 
ак ту аль нас ці пра бле мы мы наз ва лі гэ тыя якас ці 
«суб’ек тным па чат кам». 

Та кім чы нам, вы ні кае не аб ход насць раз-
віц ця па ды хо даў, ары ен та ва ных на раз гляд 
ча ла ве ка як суб’ек та.

Так, С. Мас ко віч бы ла рас пра ца ва на кан-
цэп цыя «ак тыў най мен шас ці», па вод ле якой 
кан фор мнасць мо жа быць раз гле джа на як фор-
ма пе ра моў па між ін ды ві дам і гру пай, у вы ні ку 
якіх гру па (боль шасць) пад уп лы вам ін ды ві да 
(мен шас ці) пры мае яго па зі цыю. Уп лыў мен-
шас ці (ін ды ві да) абу моў ле ны сты лем яго па во-
дзін (пас ля доў нас цю, нас той лі вас цю), асаб-
лі вас ця мі ўспры ман ня мен шас ці боль шас цю 
(ацэн кай яго кам пе тэн тнас ці, знач нас ці), ха рак-
та рам ад стой ва е мых ім ідэй і г. д. 

А. Бан ду ра ства рыў тэ о рыю, аль тэр на тыў-
ную пун кту гле джан ня, у якой па во дзі ны ін ды-
ві да раз гля да лі ся як рэ ак тыў нае – ад каз нае 
на знеш нія сты му лы. Пра цэ сы са ма рэ гу ля-
цыі і пры знан не здоль нас ці ча ла ве ка да са ма-
с той на га кі ра ван ня ўлас ным жыц цём зай ма юць 
цэн траль нае мес ца ў пра цы вя до ма га на ву-
коў ца А. Бан ду ры «Тэ о рыя са цы яль на га на ву-
чэн ня» [4]. Пры тлу ма чэн ні ча ла ве чых па во-
дзін ён скан цэн тра ваў сваю ўва гу на каг ні тыў-
ных струк ту рах і пра цэ сах, да ка заў здоль насць 
лю дзей здзяй сняць каг ні тыў ны кан троль над 
улас ны мі па во дзі на мі, ма ты ва цы яй і на ва коль-
ным ася род дзем. Тэ о рыя са цы яль на га на ву-
чэн ня па ды хо дзіць да тлу ма чэн ня ча ла ве чых 
па во дзін у тэр мі нах бес пе ра пын най рэ цып рок-
най ін тэ рак тыў нас ці па між каг ні тыў ны мі, па во-
дзін скі мі і знеш ні мі дэ тэр мі нан та мі.

Важ най асаб лі вас цю спа жы ван ня ты ту нё-
вых вы ра баў з’яў ля ец ца тая ака ліч насць, што 
ку рэн не не з’яў ля ец ца на ту раль най пат рэб-
нас цю ча ла ве ка, та кой, як пат рэб насць у ежы, і 
яе не за да валь нен не не мо жа пры вес ці да згу бы 
ар га ніз ма. Яму на ву ча юц ца ў пра цэ се зно сін, 
у вы ні ку кан фор мнас ці, з ці каў нас ці і г. д. Пас-
ту по ва курэнне ста но віц ца звыч кай, вып ра цоў-
ва ец ца за леж насць, пе ра адо лець якую дас тат-
ко ва цяж ка.

У той жа час вя до ма, што ку рэн не аказ вае 
не га тыў ны ўплыў як на ар га нізм та го ча ла ве ка, 
які ку рыць, так і яго са цы яль на га ася род дзя, 
якое, уды ха ю чы ты ту нё вы дым, не ха ця ста но-
вяц ца па сіў ным кур цом.

Сус вет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя раз-
гля дае ку рэн не ў якас ці сур’ёз най паг ро зы зда-
роўю ча ла ве ка, фак та ру ры зы кі ўзнік нен ня 
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за хвор ван няў лёг кіх, сэр ца, сіс тэ мы кро ва-
зва ро ту і рэп ра дук тыў ных ор га наў. Да ка за ны 
не га тыў ны ўплыў баць коў, якія ку раць, на зда-
роўе дзя цей, шко да па сіў на га ку рэн ня – уды-
хан не ды му ак ру жа ю чы мі. У той жа час коль-
касць лю дзей, якія рэ гу ляр на ўжы ва юць ты ту-
нё выя вы ра бы ва ўсім све це скла дае, па 
ацэн цы эк спер таў САЗ, ка ля трох міль ё наў 
ча ла век і пры за ха ван ні іс ну ю чых тэн дэн цый 
праз 30–40 га доў па вя лі чыц ца да 11 мл н. Кі раў-
ні кі ахо вы зда роўя, удзель ні кі ру хаў па аба ро не 
на ва коль на га ася род дзя і ўра да выя ар га ні за цыі 
выс ту па юць з кры ты кай у ад рас ты ту нё вых кам-
па ній і іні цы і ру юць пры няц це за ха даў, на кі ра-
ва ных на ба раць бу з ку рэн нем. Ас ноў ныя прэ-
тэн зіі, прад’яў ля е мыя кур цам, звя за ны з заб ру-
джван нем на ва коль на га ася род дзя і ўзнік нен-
нем па жа раў у по бы це і на выт вор час ці. 

Па вы шэн не ўва гі да да дзе най пра бле мы ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь тлу ма чыц ца нас туп ны мі 
ака ліч нас ця мі.

Пра кты кі са ма раз бу раль ных па во дзін (праз -
мер нае спа жы ван не ал ка го лю і ты ту не ку рэн ня) 
раз гля да юц ца ў лі ку вя ду чых пры чын ніз кай 
ча ка най пра цяг лас ці жыц ця і вы со кага уз роў ню 
заў час най смя рот нас ці, асаб лі ва сярод муж-
чын. Па вод ле ста тыс тыч ных да ных ку раць 
27,4 % на сель ніц тва ва ўзрос це, старэйшым за 
16 га доў, 54,3 % з якіх скла да юць муж чы ны, а 
7,2 % – жан чы ны. 

Най боль шая до ля спа жыў цоў ты ту нё-
вых вы ра баў за фік са ва на ва ўзрос та вых гру-
пах 20–40 га доў. На гэ ты ўзрос та вы ін тэр вал 
пры хо дзіц ца і ас ноў ная до ля дзе та ра джэн няў, 
што ўзмац няе ры зы ку ўзнік нен ня зах вор ван-
няў у дзя цей. З не га тыў ным уп лы вам ку рэн ня 
на рэп ра дук тыў нае зда роўе мо ла дзі (на раў не з 
ін шы мі эка ла гіч ны мі фак та ра мі) дак та ры звяз-
ваюць па ве лі чэн не коль кас ці бяс плод ных пар, 
до ля якіх ся род на сель ніц тва рэп ра дук тыў на га 
ўзрос ту ацэнь ва ец ца спе цы я ліс та мі ў 25–30 %. 
Па ацэн ках дэ мог ра фаў, на ро шчван не па тэн-
цы я лу зда роўя мо жа ад бы вац ца да 35 га доў, у 
кур цоў гэ та не ад бы ва ец ца, па коль кі ты ту не ку-
рэн не не га тыў на ўплы вае на ар га нізм ча ла ве ка 
і пе ра шка джае паў на вар тас на му фі зіч на му і 
ра зу мо ва му раз віц цю.

Ма юц ца да ныя аб па ве лі чэн ні сту пе ні 
ры зы кі для зда роўя пры спа лу ча ным уз дзе ян ні 
на ар га нізм ча ла ве ка ты ту не ку рэн ня і ма лых 
доз ра ды я цыі, што ўзмац няе ак ту аль насць 
да дзе най пра бле мы для Бе ла ру сі, якая ў най-
боль шай сту пе ні ад чу вае ўплыў нас туп стваў 
ава рыі на Чар но быльс кай АЭС.

У той жа час выт вор часць ты ту нё вых вы ра-
баў з’яў ля ец ца ад ным з най больш пры быт ко-
вых ві даў біз не су, та му прад стаў ні кі ты ту нё-
вых кам па ній і ін шых груп уп лы ву за ці каў ле ны ў 
па ве лі чэн ні рас паў сю джа нас ці ку рэн ня і вы тан-

ча на сты му лю юць по пыт на ты ту нё выя вы ра бы 
і ак се су а ры для ку рэн ня – з да па мо гай рэк-
ла мы, спон сар скай дзей нас ці, уто е ных на ву-
чаль ных пра грам, што ўздзей ні ча юць на ме ха-
ніз мы псі хі кі. Ты ту не ку рэн не, на раў не з ін шы мі 
не га тыў ны мі з’ява мі, пад трым лі ва ец ца гру па мі 
ўплы ву, перш за ўсё, выт вор ца мі ты ту нё вых 
вы ра баў і ак се су а раў, якія вы ка рыс тоў ва юць 
ін та рэ сы кур цоў з мэ тай ка мер цый най эк сплу а-
та цыі і за ці каў ле ны ў рас паў сю джван ні ку рэн ня.

Ты ту нё вая прад укцыя вя до мых выт вор-
цаў (ты тунь, цы га рэ ты, ак се су а ры для ку рэн ня) 
з’яў ля ец ца прад ме там прэс тыж на га спа жы-
ван ня і шы ро ка рас паў сю джа на ў вы со кас та тус-
ных са цы яль ных гру пах.

На сель ніц тва з ніз кім уз роў нем пры быт ку 
з’яў ля ец ца спа жыў цом ты ту нё вай прад укцыі 
вель мі ніз кай якас ці. Яе не га тыў нае ўздзе ян не 
на зда роўе праяўляецца ў цяжкіх захворваннях.

Суп рацьс та ян не ін та рэ саў тых, хто ку рыць і 
тых, хто не ку рыць, у бе ла рус кім гра мад стве ў 
цэ лым мае ла тэн тны ха рак тар. Гра мад скія ар га-
ні за цыі, якія аб’яд ноў ва юць са пер ні каў ку рэн ня, 
ма ла лі кія і не з’яў ля юц ца па лі тыч най сі лай.

Ба раць ба з рас паў сю джван нем ты ту не ку-
рэн ня ўсклад ня ец ца той ака ліч нас цю, што яго 
пра кты ка глы бо ка ўка рэ не на ў куль ту ру што-
дзён нас ці і но сіць сім ва ліч ны ха рак тар. Так, 
па няц це «пе ра кур» у рус кай мо ве звя за на з 
па няц ця мі «ад па чы нак», «рэ лак са цыя», «зно-
сі ны», «за да валь нен не» і, та кім чы нам, па зі-
тыў на эма цы я наль на афар ба ва на.

Прад стаў ні кі ме ды цы ны пры зна юць, што 
пра бле ма ты ту не ку рэн ня не мо жа раз гля дац ца 
вык люч на ў рам ках ме ды цын ска га дыс кур су і 
нас той ва юць на на дан ні ёй ста ту су са цы яль най 
пра бле мы, якая пат ра буе адэк ват ных па маш-
та бах і скла да нас ці спо са баў ра шэн ня.

Пра бле ма спа жы ван ня ты ту нё вых вы ра баў 
не мо жа быць вы ра ша на вык люч на з да па мо-
гай мер за ба рон ча га ха рак та ру. Для вып ра цоў кі 
сіс тэ мы на ву ко ва аб грун та ва ных пра фі лак тыч-
ных ме рап ры ем стваў, асаб лі ва ся род мо ла дзі і 
жан чын, не аб ход ны да ныя роз ных га лін на ву кі 
(гіс то рыі, псі ха ло гіі, са цы я ло гіі, куль ту ра ло-
гіі, эка но мі кі), якія рас кры ва юць раз нас тай ныя 
ас пек ты фе но ме на ты ту не ку рэн ня.

Як са цы я ла гіч ная пра бле ма спа жы ван не 
ты ту нё вых вы ра баў мо жа быць вы ву ча на ў 
рам ках куль ту ра ла гіч на га па ды хо ду – з пун кта 
гле джан ня ста біль нас ці і выз на ча нас ці са цы-
яль ных норм, ле гі тым нас ці (са цы яль най да пу-
шчаль нас ці, зго ды і па мяр коў нас ці), як дэ ві-
я цыя, як пра бле ма са цы я лі за цыі і аса біс та га 
вы ба ру (ку рэн не і ад мо ва ад яго). Дас лед чыц-
кую ці ка васць (пра ксе а ла гіч ную і пра гнас тыч-
ную) уяў ля юць між гру па выя ад роз нен ні ў рас-
паў сю джа нас ці ты ту не ку рэн ня, уп лыў са цы-
яль на-дэ маг ра фіч ных, куль тур на-аду ка цый ных 
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фак та раў на ўзро вень, ма ты вы спа жы ван ня 
і ад мо вы ад спа жы ван ня, ро ля рэ фе рэн тных 
груп і спа жы вец кі кан фар мізм.

Іс нуе не аб ход насць у гра мад скім рэ гу-
ля ван ні спа жы ван ня асоб ных та ва раў і пас-
луг, якое пры ад сут нас ці на леж на га кан тро лю 
(ук лю ча ю чы за ка на даў ства, выт вор часць, про-
даж, рэк ла му, пра цэ ду ры рас паз нан ня «са цы-
яль на не па жа да ных іна ва цый») мо жа на нес ці 
сур’ёз ную ма раль ную і ма тэ ры яль ную шко-
ду гра мад ству. Пра кты ка гра мад ска га раз віц ця 
да ка за ла не аб ход насць рэ гу ля ван ня спа жы-
ван ня та кіх та ва раў, як ты ту нё выя вы ра бы і 
ал ка голь ныя на поі, асаб лі ва мо лад дзю. У ця пе-
раш ні час са цы яль ная па лі ты ка на кі ра ва на на 
аб ме жа ван не ты ту не ку рэн ня і па вы шэн не куль-
ту ры спа жы ван ня ал ка го лю з мэ тай мі ні мі за-
цыі іх не га тыў ных са цы яль ных і дэ маг ра фіч ных 
нас туп стваў.

Не аб ход на адзна чыць, што выт вор часць 
шы ро ка га спек тра та ва раў і пас луг, якія пад-
трым лі ва юць за леж насць ча ла ве ка ад іх, уяў-
ляе са бой вы со кап ры быт ко вы біз нес, шмат у 
чым зас на ва ны на ўздзе ян ні на пад свя до масць 
ча ла ве ка, кі ра ван ні ін стын кта мі, бла кі ра ван ні 
каг ні тыў ных і ва ля вых пра цэ саў, на цэ ле ны 
на ма ні пу ля цыю свя до мас ці і фар мі ра ван не 
за леж нас ці. Фір мы, якія вы раб ля юць па доб ныя 
та ва ры і пас лу гі, вя дуць вы тан ча ную мар ке тын-
га вую і аг рэ сіў ную рэк лам ную дзей насць. Шмат-
лі кія з іх, нап рык лад, вя ду чыя выт вор цы ты ту-
нё вых вы ра баў, ім кнуц ца да ап раў дан ня сва ёй 
дзей нас ці і фар мі ра ван ня па зі тыў на га імі джу, 
яны зай ма юц ца даб ра чын нас цю, аказ ва юць 
фі нан са вую пад трым ку дзе я чам куль ту ры і мас-
тац тва.

Ёсць усе пад ста вы мер ка ваць, што ба  раць-
 ба за спа жыў ца ў да дзе най сфе ры бу дзе ўзмац-

няц ца, а ма раль ныя вы дат кі мо гуць быць вель мі 
вы со кі мі. Да дзе ная ака ліч насць нак ла дае асаб-
лі вую ад каз насць на дзяр жа ву і та кія са цы яль-
ныя ін сты ту ты, як сям’я, школа, срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі і інш. Га вор ка ідзе аб мэ та на кі ра ва-
ным фар мі ра ван ні куль ту ры спа жы ван ня, уда-
с ка на лен ні сіс тэ мы іс ты ту цы я наль ных норм, 
якія пе ра шка джа юць уз нік нен ню і рас паў сю-
джван ню не га тыў ных з’яў у сфе ры спа жы ван ня 
і ары ен та ва най на ўзгод не нае раз віц цё эка но-
мі кі, ча ла ве ка і гра мад ства.

Узнікла нас той лі вая не аб ход насць у раз-
віц ці «суб’ек тна га па чат ку» ў ад но сі нах спа жы-
ван ня, перш за ўсё, аса біс та га. Га вор ка ідзе аб 
свя до мым кі ра ван ні спа жы ван нем, вы ха ван ні і 
фарміраванні ў ча ла ве ку са мас той нас ці, ад каз-
нас ці, ім кнен ні да ра зу мен ня ма ты ваў выт вор-
цаў, раз віц ці на вы каў са ма кан тро лю ў сфе ры 
спа жы ван ня і свай го кштал ту «спа жы вец ка га 
іму ні тэ ту» да на вяз ван ня і рэк ла мы не пат рэб-
ных і не бяс печ ных для зда роўя та ва раў і пас луг.
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Summary

The article deals with socio-cultural, socio-psycho-
logical and socio-economic preconditions for the spread 
of smoking in contemporary society. The necessity of 
the formation of children and young people skills, self-
control in the sphere of consumption is justified.
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