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Tobacco industry marketing strategies that affect perception and use of

waterpipe in Ukraine

Hanna Diatlenko 

BACKGROUND: According to Global Adult Tobacco
Survey conducted in Ukraine in 2010, only 31% of
adults pointed to health hazards of waterpipe
smoking while corresponding levels for cigarettes
were much higher. Higher prevalence of use was
found in young urban adults with university educa-
tion. Students lifestyle surveys revealed that up to
70% of students had smoked waterpipe at least
once in their lifetime. Thus we aimed to clarify
possible mechanisms in charge of widespread use
and favorable attitude of young adults towards wa-
terpipe smoking by means of a qualitative study.

METHODS: Semistructured interviews were con-
ducted with 27 university students in Kiev city. Re-
spondents were 11 males and 16 females aged
17-26 years. Convenience sampling was applied.
Questions encompassed personal experience of,
attitudes towards, and perception of waterpipe
smoking. 

RESULTS: Waterpipe is perceived by students as a
safer alternative of cigarettes. Less irritating
smoke is taken as a sign of no adverse health im-

pact. Students are attracted by sweet smell and
taste of tobacco smoke produced by waterpipe.
Those who had observed the waterpipe tobacco
packages reported that they bear pictures of fruit
and create perception of a healthy product inside.
On some packages, health warnings and the infor-
mation regarding content are either absent or
written in a language customers cannot read. To-
bacco and accessories were reported to have been
displayed in most attractive places in supermar-
kets. 

CONCLUSIONS: The study reveals the necessity to
strengthen the awareness campaign depicting the
devastating consequences of waterpipe use. To
close the existing loopholes, the Ukrainian legisla-
tion needs to require health warnings on waterpipe
packages which differ from those on cigarette
packs, ban of tobacco products display at the
points of sales, and ban of fruity additives to to-
bacco.

KEYWORDS: waterpipe; tobacco; smoking; univer-
sity students; Ukraine; marketing strategies.

Маркетинговые стратегии табачной индустрии, которые влияют на

восприятие и использование кальяна в Украине
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АКТУАЛЬНОСТЬ: Результаты Глобального опроса

взрослых о потреблении табака, проведенного в

Украине в 2010 году, указывают, что только

31% опрошенных считают курение кальяна

вредным для здоровья, хотя соответствующие

уровни, касающиеся сигарет, были намного

выше. Кальян более популярен среди молодых

групп (15-24 лет) и городского населения с выс-

шим образованием. Опросы студентов, касаю-

щиеся их образа жизни, показали, что до 70%

студентов имеют опыт курения кальяна. Именно

поэтому мы стремились выяснить возможные

механизмы, ответственные за широкое исполь-

зование и позитивное отношение молодежи к

курению кальяна, посредством проведения ка-

чественного исследования.
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Вступ

Щороку тютюнова епідемія вби-

ває близько 6 мільйонів людей у

світі (WHO, 2013a). Крім сига-

рет, у вигляді яких найчастіше

вживають тютюн, деякі люди ку-

рять сигари, люльки, і зараз над-

звичайно популярним серед мо-

лоді стало куріння кальяну. До-

слідження виявили, що до 100

мільйонів осіб по всьому світу

щодня вживають тютюн за допо-

могою кальяну (Wolfram, Chehne,

Oguogho, & Sinzinger, 2003).

В Україні, за даними опитування

дорослих про тютюн (GATS)

2010 року, куріння кальяну про-

тягом останнього тижня є більш

поширеним серед чоловіків

(3,2%) ніж серед жінок (1,1%)

(Ukraine Global Adult Tobacco

Survey country report, 2010). Як

серед чоловіків, так і серед жінок

більше курців кальяну було се-

ред вікової групи 15-24 років,

людей з вищою освітою, меш-

МЕТОДЫ: Для сбора данных использовалась до-

ступная выборка. Опрос проводился путем по-

луструктурированных интервью. Было опро-

шено 27 студентов в Киеве в возрасте от 17 до

26 лет: 11 мужчин и 16 женщин. Опорные во-

просы интервью касались предыдущего опыта и

отношения студентов к курению кальяна.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Студенты считают кальян более

безопасной альтернативой сигаретам. Менее

раздражающий дым воспринимается как при-

знак отсутствия вредного воздействия. Аромат и

вкус кальянного дыма – факторы, которые при-

влекают студентов и провоцируют желание по-

курить кальян. Те, кто видел упаковки кальян-

ного табака, говорят, что на них изображены

фрукты, и складывается впечатление, что

внутри находится здоровый продукт. Медицин-

ские предупреждения часто либо отсутствуют,

либо написаны на языке, который потребители

не понимают. Табак и сопутствующие ему то-

вары выставляются в супермаркетах в наиболее

выгодных местах.

ВЫВОДЫ: Необходимы информационные кампа-

нии, которые бы повысили осведомленность на-

селения Украины по поводу вреда курения

кальяна. Чтобы ликвидировать недочеты в зако-

нодательстве, необходимо ввести требования,

касающиеся медицинских предупреждений на

упаковках кальянного табака, которые отли-

чаются от предупреждений, касающихся сига-

рет. Необходимо запретить выставлять табач-

ные изделия в местах продаж, а также

запретить фруктовые добавки в табаке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; кальян; курение;

Украина; маркетинговые стратегии.

Маркетингові стратегії тютюнової індустрії, що впливають на

сприйняття та споживання кальяну в Україні

Ганна Дятленко 

АКТУАЛЬНІСТЬ: Результати Глобального опиту-

вання дорослих про тютюн, проведеного в

Україні 2010 року, вказують, що лише 31% до-

рослих зазначають, що куріння кальяну шкід-

ливе для здоров'я, хоча відповідні рівні стосовно

сигарет були набагато вищими. Кальян більш

популярний серед молодих груп (15-24 роки) та

міського населення з вищою освітою. Опиту-

вання студентів щодо способу життя з'ясували,

що до 70% студентів мали досвід куріння каль-

яну. Саме тому ми мали на меті з’ясувати мож-

ливі механізми, що відповідають за поширене

вживання та позитивне ставлення молоді до ку-

ріння кальяну, за допомогою якісного дослід-

ження.

МЕТОДИ: Для збору даних в дослідженні вико-

ристовували вибірку зручності. Опитування про-

водилось шляхом напівструктурованого ін-

терв’ю. Було опитано 27 студентів в Києві, віком

від 17 до 26 років: 11 хлопців та 16 дівчат.

Опірні питання стосувались попереднього до-

свіду студентів щодо куріння кальяну та їхнього

ставлення до нього.

РЕЗУЛЬТАТИ: Студенти вважають кальян без-

печнішою альтернативою сигаретам. Менш дра-

туючий дим сприймається як ознака відсутності

шкідливого впливу. Аромат та смак під час ку-

ріння кальяну – фактори, що приваблюють сту-

дентів, провокують бажання курити кальян. Ті,

хто бачив упаковки кальянного тютюну, гово-

рять, що на них зображені фрукти, і ство-

рюється враження, що всередині здоровий про-

дукт. Медичні попередження досить часто або

відсутні, або написані мовою, якої споживачі не

розуміють. Тютюн та супутні товари вистав-

ляються в супермаркетах у найвигідніших міс-

цях.

ВИСНОВКИ: Необхідні інформаційні кампанії, що

підвищать обізнаність населення України про

шкідливість куріння кальяну. Щоб ліквідувати

дірки в законодавстві, потрібні медичні поперед-

ження на упаковках з тютюном для кальяну, які

відрізняються від попереджень для сигарет. По-

трібною є заборона виставляти тютюнові вироби

в місцях продажу, а також заборона фруктових

добавок до тютюну. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: студенти; кальян; куріння;

Україна; маркетингові стратегії.
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канців міст. Тобто, молодь та мо-

лоді дорослі частіше курять

кальян, ніж особи старшого віку.

Дослідження, проведене серед

студентів, показало, що до 70%

студентів мали досвід куріння

кальяну протягом життя (An-

dreeva, 2010).

Як і будь-яка нова форма пове-

дінки, куріння кальяну спершу

поширюється серед активнішого

населення, молодих дорослих,

які мають достатньо грошей на

експерименти з новими ризико-

ваними або незнайомими пред-

метами (Andreeva, 2012). Почи-

наючи з 1990-х років куріння

кальяну стало поширеним серед

нових груп населення, зокрема

серед студентів університетів, та

загалом серед молоді в США,

Бразилії та європейських країнах

(WHO, 2005). 

Досить широко поширена думка,

що куріння кальяну є менш

шкідливим, ніж куріння сигарет,

оскільки під час куріння кальяну

дим проходить через воду, в якій

нібито залишаються всі шкідливі

речовини. Проте ВООЗ та інші

авторитетні організації зазна-

чають, що кальян не є безпечною

альтернативою сигаретам

("Hookah Smoking - A Growing

Threat to Public Health," 2010;

WHO, 2005). Тютюновий дим,

який створюється в кальяні, мі-

стить канцерогени, так само, як і

тютюн в сигаретах, і куріння

кальяну, як і куріння сигарет,

може призводити до виникнення

онкологічних захворювань, зо-

крема раку легень (Knishkowy &

Amitai, 2005), раку сечового мі-

хура, раку стравоходу, раку носо-

глотки, раку ротової порожнини

(Akl et al., 2011). Крім того, ку-

ріння кальяну може викликати

нікотинову залежність, як і ку-

ріння сигарет (Asfar, Ward, Eis-

senberg, & Maziak, 2005; Marti-

nasek, 2011). Тютюн для одного

сеансу куріння кальяну містить

кількість нікотину, еквівалентну

70 сигаретам (WHO, 2013b). Та-

кож, куріння кальяну сприяє по-

ширенню інфекційних захворю-

вань, таких як гепатит, герпес,

туберкульоз, оскільки зазвичай

група людей курить тютюн через

один кальян (Aljarrah, Ababneh,

& Al-Delaimy, 2009), більше того,

сам пристрій кальяну може бути

використано для куріння нарко-

тичних речовин, таких як канна-

біс (Eissenberg, Ward, Smith-Si-

mone, & Maziak, 2008). Куріння

кальяну під час вагітності

спричиняє народження дітей з

низькою вагою (Knishkowy &

Amitai, 2005; Mirahmadizadeh &

Nakhaee, 2008). Куріння кальяну

чоловіком може бути причиною

безпліддя пари (Knishkowy &

Amitai, 2005). 

Важливою небезпекою для орга-

нізму від куріння кальяну є чад-

ний газ, що спричиняє виник-

нення серцево-судинних

захворювань (Asfar et al., 2005;

Cavus, Rehber, Ozeke, & Ilkay,

2010; El-Nachef & Hammond,

2008). Причиною створення чад-

ного газу, як і інших шкідливих

речовин, є згоряння вугілля, яке

використовують для спалювання

тютюну (Noonan, 2010).

Тютюновий дим від кальяну мі-

стить значну кількість важких

металів, таких як миш’як, ко-

бальт, хром та свинець (Asfar et

al., 2005), спричиняє виникнення

високого рівня токсикантів та

канцерогенів в повітрі, що несе

загрозу здоров’ю не лише курця,

а і його оточення (Maziak, 2010).

Під час однієї сесії куріння каль-

яну в повітря виділяється така ж

кількість смол, як при викурю-

ванні пачки сигарет (Nakkash &

Khalil, 2010). Кальян є джерелом

більшої кількості, ніж сигарети,

твердих часток розміром менше

10 мікрометрів, які потрапляють

до легень людини та створюють

умови для виникнення онколо-

гічних та інших хвороб (Noonan,

2010).

Проте наслідки куріння кальяну

більшістю населення не усвідом-

люються. Результати Глобаль-

ного опитування дорослих щодо

вживання тютюну (GATS) у 2010

році показали, що лише 31% до-

рослих в Україні вважають, що

куріння кальяну призводить до

серйозних захворювань (Ukraine

Global Adult Tobacco Survey coun-

try report, 2010). Такі результати

свідчать про низький рівень обі-

знаності серед дорослого насе-

лення щодо впливу кальяну на

здоров’я людини та про можливі

шкідливі наслідки.

Метою цього дослідження було

з'ясувати уявлення, досвід та

спостереження молодих дорос-

лих щодо куріння кальяну, його

впливу на здоров'я та самопо-

чуття, місце кальяну у суспіль-

стві тощо, на прикладі студентів

Національного університету

Києво-Могилянська академія

(НаУКМА).

Поміж іншим, ми перевіряли гі-

потези щодо існування та впливу

на українських студентів певних

маркетингових стратегій тютю-

нових виробників, які спеціально

створюють міфи щодо куріння

кальяну, щоб підвищувати його

популярність.

Документи тютюнової індустрії

показують, що особи віком від 18

до 24 років складають найбільш

значний сегмент їхніх цільових

маркетингових зусиль (Smith,

Curbow, & Stillman, 2007). Тобто,

саме на студентів орієнтуються

тютюнові компанії. Як це вже

спостерігалося з приводу інших

тютюнових виробів, підвищення

привабливості може досягатися

як через зміну складу тютюну,

так і через застосування яскра-

вого оформлення упаковки.
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Ми намагалися з'ясувати, чи такі

саме зусилля тютюнової інду-

стрії, спрямовані на підвищення

популярності кальяну серед сту-

дентів, застосовані в Україні та

чи це відображається на став-

ленні студентів до куріння каль-

яну.

Методи 

Дане дослідження є якісним, ме-

тод дослідження: опитування

шляхом напівструктурованих ін-

терв’ю, опитування проводилось

серед студентів НаУКМА. Для

збору даних в дослідженні вико-

ристовувалась вибірка зручності.

Інтерв’ювання проводилось до

моменту насичення, тобто до мо-

менту, коли відповіді респонден-

тів почали збігатися, і не з’явля-

лась нова суттєва інформація.

Опитування проводили з кінця

лютого до середини квітня 2013

року. Оскільки опитування було

серед студентів НаУКМА, то ін-

терв’ю проводились у місцях, де

респондентам було зручно зу-

стрітись: аудиторії НаУКМА,

гуртожиток НаУКМА, кафе,

вдома у респондента, вдома у ін-

терв’юера, два інтерв’ю було

проведено через Skype (їх так

само, як і всі інші інтерв’ю, було

записано на диктофон).

Інтерв’ю тривали від 15 хвилин

до 1 год. 17 хвилин.

Характеристика
досліджуваної групи

Було опитано 27 студентів НаУ-

КМА віком від 17 до 26 років.

Серед опитаних було 11 хлопців

та 16 дівчат. На момент опиту-

вання 15 респондентів прожи-

вали в гуртожитку, 6 проживали

на зйомній квартирі та 6 меш-

кали у власній квартирі в Києві з

батьками.

Основний критерій включення:

респондент мав бути студентом

НаУКМА на момент проведення

інтерв’ю.

Інструменти дослідження

Опитування серед студентів від-

бувалось шляхом напівструкту-

рованого інтерв’ю, що дозволяло

інтерв’юеру ставити додаткові

запитання, які виникали в ході

розмови, для отримання більш

повної або зовсім нової інформа-

ції.

Питання гайду мали такі основні

блоки:

- досвід куріння кальяну, став-

лення до такого досвіду;

- ставлення оточення до куріння

кальяну, сприйняття кальяну ото-

чуючими;

- обставини, що впливають на

куріння кальяну респондентом;

- ставлення до заборони курити

кальян в громадських місцях;

- сприйняття упаковки з тютю-

ном для кальяну;

- соціально-демографічний блок.

етичні аспекти 

Протокол дослідження було роз-

глянуто та схвалено на засіданні

Школи охорони здоров'я НаУ-

КМА. 

На початку кожного інтерв’ю

респондента було поінформо-

вано про мету дослідження та за-

питано дозвіл на диктофонний

запис, вступні слова були такі:

«Доброго дня, мене звати Ганна

Дятленко. Я студентка Школи

охорони здоров’я Національного

університету «Києво-Моги-

лянська академія». Я проводжу

дослідження щодо досвіду та

сприйняття куріння кальяну се-

ред студентів НаУКМА. Для

мене дуже важлива Ваша думка,

тому я прошу приділити мені

Ваш час і поділитись власним

досвідом та висловити свою

точку зору з даної проблематики.

Також я прошу Вашої згоди на

диктофонний запис. Це не-

обхідно для подальшої обробки

отриманих даних та здійснення

висновків.»

Усі респонденти надали згоду на

здійснення диктофонного запису.

Крім цього, респондентів було

поінформовано, що отримані ре-

зультати будуть використані в

узагальненому вигляді, імена

респондентів не будуть зазнача-

тись у дослідженні.

Під час проведення дослідження

до уваги брали неприпустимість

використання методів, технік,

процедур, що принижують гід-

ність особистості респондентів

та їх інтереси. Крім того, бра-

лось до уваги наступне: забезпе-

чення конфіденційності, утри-

мання від критичних суджень,

толерантне ставлення до респон-

дента, повага до особистих ду-

мок та поглядів респондента.

Аналіз результатів

Отримані дані було транскрибо-

вано та експортовано в таблиці

для зручності, потім дані було за-

кодовано. Коди були ретельно

вивчені для виявлення певних за-

кономірностей, що в результаті

дало змогу сформувати окремі

категорії даних. Категорії зі

своїми кодами було угруповано

за темами. 

РезультАти
дослІдження

ставлення студентів до
куріння кальяну

Студенти, яким подобається ку-

рити кальян, відзначали, що їх

приваблює смак, запах, атмо-



сфера, велика кількість диму.

Студенти, яким курити кальян не

сподобалось, для опису процесу

куріння кальяну використову-

вали такі фрази, як «дуже дере в

горлі», «в голові запаморочи-

лось», «болить голова після каль-

яну», «сухість в роті», «нудило

після цього». Одна дівчина за-

значала: «Я тоді тільки головний

біль отримала. Завжди нама-

гаюсь триматись подалі від та-

ких речей».

Щодо уявлень студентів про ку-

ріння кальяну, то часто звучали

слова про те, що кальян менш

шкідливий, тому ті, хто принци-

пово ніколи не курив і не курить

сигарети, спокійно дозволяють

собі курити кальян. Студенти ви-

словлювались так: «Я чула, що

це нешкідливо, або просто менш

шкідливо, ніж куріння сигарет…

», «він не настільки шкідливий,

як сигарети, друзі так казали, бо

там немає нікотину, всіх цих

шкідливих домішок…», «я знала,

що це краща альтернатива си-

гаретам». Хоча один респондент

мав дещо інше уявлення про

кальян: «До 4 курсу я мав певні

упередження щодо кальяну, я був

не дуже поінформований у цьому

плані, я до сигарет ставився не-

гативно, а куріння кальяну вза-

галі для мене було щось типу ку-

ріння наркотиків, марихуани.

Потім я зрозумів, що це тютюн

звичайний, правда специфічно

приготований».

Кілька разів студенти висловлю-

вали думку про те, що кальян не

викликає нікотинової залежності,

один хлопець сказав таке:

«Кальян не викликає залежно-

сті, бо його дуже важко і довго

готувати, не так швидко, як за-

курити сигарету. І взагалі, ти

знаєш хоч одну людину, у якої за-

лежність від кальяну? От і я не

знаю!». Ще одна респондентка

казала про те, що не відчуває та-

кої небезпеки від кальяну, як від

сигарет. Хлопець, який ніколи не

пробував курити кальян, висло-

вив таку думку: «Є взагалі

уявлення в суспільстві, що сига-

рети більш шкідливі, можливо

тому що раніше не було кальяну і

люди просто не знають, що це

таке, це щось нове. От сигарети

були в нашому суспільстві давно,

і всі вже мають досвід спілку-

вання з курцями, в плані здоров’я.

Тобто, знаємо, що людина ку-

рить багато років і в неї на ста-

рості з’являється захворювання,

а в таких ситуаціях, коли в тебе

родич курить кальян, і щоб ти

побачив його в старості, хворим

і так далі, то такого в нас ще не

бувало».

Хоча, варто відмітити, що 8 рес-

пондентів говорили про можливі

негативні наслідки від куріння

кальяну, одна дівчина сказала:

«Сумніви щодо кальяну у мене

закрались, коли я почала його

мити, тому що з тої трубки

таке вилітало і витікало, і ко-

лись на ранок воду побачила,

вона чорна була». Ще один хло-

пець зазначав: «я біолог і чудово

знаю, як це все впливає на здо-

ров’я, проте і від сигарет відмо-

витись не можу», а дівчина, у

якої батьки лікарі, відзначила: «Я

знаю про вплив кальяну на мій

організм, бо батьки мені з ди-

тинства розказували, що куріння

– то куріння, і ніяких винятків

бути не може, воно всяке шкід-

ливе».

Хоча у попередньому випадку

батьки формували негативне

ставлення до куріння кальяну у

студентів, були виявлені випадки

протилежного змісту. Двоє рес-

пондентів (хлопець та дівчина)

під час інтерв’ю зазначали, що

курили кальян з батьками, і їхні

батьки мають вдома кальян. Дів-

чина про батьків розказала: «Ми

в ресторані з батьками можемо

замовити кальян, це ж так

само, як випити вина дітям доз-

воляють, нічого страшного».

Хлопець описав ситуацію, коли

курив кальян з батьками наступ-

ним чином: «У нас вдома у бать-

ків стоїть кальян і на свята ми

можемо його покурити. Нас з

братом колись запросили до

столу, а там уже стояв кальян

на столі (батьки з друзями ку-

рили) і нам теж запропонували,

по колу кальян потрапив до

мене». Отже, іноді самі батьки

формують позитивне ставлення

до куріння кальяну у дітей.

Таким чином, студенти повідо-

мили про сприятливе ставлення

до куріння кальяну та про запе-

речення його негативного впливу

на здоров'я, яке існує і серед сту-

дентської молоді, і серед людей

середнього віку.

Маркетингові стратегії
тютюнових компаній щодо
куріння кальяну

Щодо упаковки кальяну, тютюну

для кальяну та інших супутніх

товарів, то студенти зазначали,

що досить рідко звертають увагу

на пачки. Одна респондентка,

яка кальян курить регулярно і

має його вдома, про попереджу-

вальні написи на упаковках ка-

зала: «На вугіллі немає ніяких по-

переджувальних штук, а на

тютюну, в принципі, те ж саме,

що і на сигаретах, по-моєму, на-

віть картинки вже є. Розумієш,

справа в чому, є деякі точки при-

возять тютюн нерозмитненим,

без акцизу, на тих пачках зазви-

чай немає надпису, а в звичайних

магазинах на тютюні є повні-

стю маркування спереду і ззаду

того, що не можна курити,

шкода і т.д. і т.п., звичайні

стандартні написи». Аналогічно

відповів і хлопець, що курить

кальян регулярно: «На тютюні

пишуть написи. Постійно йдуть

написи, як на сигаретах». Ті, хто

курять кальян рідко, давали до-
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сить різні відповіді, так, респон-

дентка, яка привезла кальян з-за

кордону, про попереджувальні

написи зазначила: «раніше не

було ніяких написів, але зараз…

якщо я купую десь за кордоном

тютюн, на відпочинку, то відпо-

відно на них ніяких написів не-

має… а тютюн, який приво-

зиться вже до нас, продається у

нас, то на ньому є, здається, по-

переджувальні написи… але не

на всіх пачках…», ще одна дів-

чина сказала: «Я брала тютюн

зазвичай якихось східних брендів,

але мені здається, там не було

ніяких попереджень». Цікавим

моментом було те, що дев'ять

респондентів звернули увагу, що

склад тютюну зазвичай пи-

шеться арабською мовою, тобто

вони справді не можуть знати,

що саме вони курять, крім того,

сім людей відзначили, що хотіли

б, щоб цей склад писали хоча б

англійською мовою.

Майже всі студенти (24), навіть

ті, хто кальян ніколи не курив,

сказали, що на упаковці завжди

зображають фрукти. Один хло-

пець казав: «намальовані завжди

якісь фрукти і написаний склад

арабською мовою. Але мені все

одно, що там намальовано: бе-

реш те, що ти вже пробував»,

ще одна респондентка зазначила:

«намальовано смак якийсь фрук-

товий, з іншого боку пишуть

склад, але він частіше за все на-

писаний іноземною мовою, на-

віть не англійською…». Одна

студентка досить детально опи-

сала типове зображення упа-

ковки: «Зазвичай найбільш по-

пулярним є той тютюн, який

ароматизований, і я навіть не

знаю, чи є для кальяну не арома-

тизований тютюн, здається, не-

має такого. І там зазвичай йде

упаковка якогось яскравого коль-

ору і крупним планом зобра-

ження якогось фрукта, зі сма-

ком якого цей кальян. Це зобра-

ження або якогось соковитого

банану, причому крупним планом.

Тобто, зображення фрукта зай-

має десь 2/3 упаковки. Або це

зображення соковитої полуниці

чи щось таке». Інша дівчина та-

кож описала упаковку з тютюном

досить детально: «Мені зда-

ється, найчастіше там зелений

колір самої картонної упаковки. І

на ній вже зображення якогось

фрукту чи рослини, який саме

смак у тютюну. Тобто, якщо це

м’ята, то зображено зелену

м’яту, якщо яблуко, то воно чер-

воне або салатове… полуниця

червона і соковита…». Тобто,

перше, що згадують респонденти

з упаковки тютюну – це зобра-

ження якогось фрукту, таким чи-

ном, в них існує пряма асоціація

«кальян-фрукти».

Крім того, під час інтерв’ювання

респондентів просили описати

їхні емоції, асоціації від упа-

ковки з тютюном, 8 респондентів

з 27 казали, що упаковка в них не

викликає ніяких емоцій і їм бай-

дуже до того, що там намаль-

овано чи написано. Проте, дехто

з респондентів все ж міг описати

більш детально свої емоції щодо

зображень на упаковках, одна

респондентка відзначила: «це

фактично зображення такого

дуже якісного, такого дуже апе-

титного, такого дуже здоро-

вого фрукту. Найчастіше каль-

яни фруктові. Тобто, у мене

викликає такі емоції, як повинна

викликати здорова їжа. Так,

вони виглядають дуже апе-

титно. Ці коробки спрямовані на

те, щоб показати, що всередині

щось дуже смачне, насичене

всіма радощами життя. І

можна їх всі отримати від

смаку і ароматів», ще одна дів-

чина зазначала: «сама упаковка

викликає асоціацію з солодким

присмаком, з чимось смачнень-

ким, згадуючи хочеться курити

кальян…». Цікаво те, що хло-

пець, який жодного разу не про-

бував курити кальян, звертав

увагу на упаковки з тютюном в

магазинах і сказав: «Емоції від

цієї пачки такі, що викликають

бажання купити. Таке щось хо-

роше, фрукти». Таким чином,

виробники через застосування

певного оформлення упаковки

досягають мети створити у спо-

живачів сприйняття продукту як

такого, що асоціюється зі здоро-

вою їжею.

Ще одна респондентка висло-

вила цікаву думку щодо стендів з

тютюном, які розміщують в тор-

гівельних залах супермаркетів, а

саме: «В дуже вигідних містах

стоять сигари і табаки в супер-

маркетах і я завжди на них звер-

таю увагу, вони стоять десь

між алкоголем і водою окремою

стійкою. Мерчендайзери у них

класно працюють, я б заборо-

нила такі стенди взагалі».

Таким чином, попереджувальні

написи на упаковках з тютюном

для кальяну не привертають

увагу споживачів. Крім того,

саму упаковку та попереджу-

вальні написи відповідно бачить

лише той, хто готує кальян. Тю-

тюн для кальяну, який продають

нелегально, не має ані поперед-

жувальних написів ані інформа-

ції про вміст тютюну українсь-

кою, російською чи англійською

мовами. Зображення на упаков-

ках тютюну для кальяну створю-

ють враження: в середині смач-

ний, корисний, навіть здоровий

продукт. Стенди з тютюном для

кальяну в супермаркетах розмі-

щують у дуже вигідних місцях,

що допомагає підвищувати про-

дажі тютюну. 
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обгоВоРення
РезультАтІВ

Проведене дослідження дало ін-

формацію щодо деяких механіз-

мів, які можуть відповідати за

знайдену раніше високу пошире-

ність досвіду куріння (куріння

будь-коли у житті, куріння протя-

гом останнього року) кальяну. 

Щодо сприйняття куріння каль-

яну, наше дослідження показало

відсутність усвідомлення впливу

кальяну на здоров'я, заперечення

такого впливу та можливості роз-

витку тютюнової залежності се-

ред більшості споживачів. Такі

хибні уявлення щодо кальяну по-

ширені і серед іноземних студен-

тів. Дослідження 2008 року се-

ред американських студентів

показало, що третина опитаних

(33,1%) вважають, що кальян

менш шкідливий за сигарети,

крім того, більше половини сту-

дентів (52,1%) вважають, що

кальян не викликає нікотинової

залежності (Primack et al., 2008). 

В даному дослідженні студенти

зазначали, що вперше їх прива-

бив та зацікавив аромат кальяну,

а в подальшому і смак. Іноземні

студенти так само зазначали, що

їх приваблює в кальяні саме за-

пах та смак, крім того, студенти

відзначали, що їх приваблює

можливість поринути в іншу

культуру, отримати нові екзо-

тичні відчуття (Grekin & Ayna,

2008). Такі результати дослід-

жень в різних країнах, безпе-

речно, вказують на успіхи тютю-

нової індустрії у формуванні

привабливості кальяну серед мо-

лоді.

Також, в даному дослідженні

видно, що студенти вважають

кальян кращою альтернативою

сигаретам, намагаються замінити

сигарети кальяном, оскільки вва-

жають його менш шкідливим.

Дослідження серед канадських

та англійських студентів 2009

року визначило, що студенти

вважають кальян менш шкідли-

вим у порівнянні з сигаретами,

оскільки вони не бачили попе-

реджень (реклами, попереджу-

вальних написів) щодо шкідли-

вості кальяну для здоров’я.

Канадські та англійські студенти

взагалі не пов’язували куріння

кальяну з іншими формами ку-

ріння, крім тих студентів, хто на-

магався кинути курити сигарети

і замінив їх кальяном (Roskin &

Aveyard, 2009).

Також, в даному дослідженні

було розглянуто можливі марке-

тингові стратегії, які застосо-

вують тютюнові компанії щодо

кальяну. Вище вже було за-

значено, що більшість студентів

приваблює аромат та смак каль-

яну. Крім того, у студентів

кальян асоціюється з чимось со-

лодким, приємним, фруктовим.

Продаж солодкого та ароматного

тютюну є однією з маркетинго-

вих стратегій тютюнових компа-

ній. Такий тютюн почали виго-

товляти ще у 1990-х роках в

Єгипті, що дало змогу привабити

мільйони нових споживачів каль-

яну по всьому світу (Lewis &

Wackowski, 2006). 

В Рекомендаціях Конференції

Сторін Рамкової Конвенції ВООЗ

із боротьби проти тютюну ("Par-

tial guidelines for implementation

of articles 9 and 10 of the WHO

Framework Convention on To-

bacco Control: Regulation of the

contents of tobacco products and of

tobacco product disclosures") за-

значено, що в тютюнових виро-

бах використовують деякі інгре-

дієнти, зокрема фрукти і

фруктові соки, з метою ство-

рення враження, що ці вироби

мають переваги для здоров’я.

Сторонам Рамкової Конвенції ре-

комендовано заборонити викори-

стання таких інгредієнтів у тю-

тюнових виробах. Очевидно, що

такі заборони мають стосуватися

і тютюну для кальяну. 

Студенти зазначали, що на упа-

ковках з кальяном часто зобра-

жують фрукти, а самі упаковки

завжди дуже яскраві. Респон-

денти, згадуючи упаковки, ка-

зали, що вони у них асоціюються

з фруктами, здоровою їжею, віта-

мінами, корисними продуктами.

Дійсно, існує така маркетингова

стратегія, коли на упаковці з тю-

тюном зображують фрукти, що

робить товар привабливим і дає

хибне уявлення про наявність

фруктів у складі тютюну (Khalil

et al., 2009). На додаток до цього,

виробники не розміщують попе-

реджувальні написи на упаков-

ках з фольгою, пачках з пласти-

ковими мундштуками чи на

упаковках з вугіллям (Nakkash &

Khalil, 2010). Більше того, рек-

лама в засобах масової інформа-

ції робить куріння кальяну мод-

ною поведінкою. В

американських журналах окремі

статті зображують куріння каль-

яну як нову, модну та безпечну

поведінку для студентів та мо-

лоді (Hammal et al., 2008). 

На упаковках вугілля, що вико-

ристовують під час куріння каль-

яну, роблять написи типу «нату-

ральне», «100% зроблене з

кокосової шкарлупи», «без-

димне», «без хімікатів» (Khalil et

al., 2009). Такі написи створю-

ють уявлення про повну відсут-

ність шкоди від згорання вугілля,

проте, вугілля, що використову-

ється для підпалення тютюну,

під час згоряння продукує ток-

сини, що містять значну кіль-

кість чадного газу, металів та

канцерогенних речовин (Noonan,

2010).

Під час опитування було озву-

чено спостереження про те, що у

великих супермаркетах стенди з

сигарами, тютюном та вугіллям
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для кальяну розташовують у

дуже вигідних місцях з окре-

мими полицями. Відповідно до

Закону України № 3778 «Про

внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо забо-

рони реклами, спонсорства та

стимулювання продажу тютюно-

вих виробів» від 22.09.2011 забо-

ронено розміщення інформації

про виробника тютюнових виро-

бів та/або тютюнові вироби у

місцях, де ці вироби реалі-

зуються чи надаються спожи-

вачеві, у тому числі на елементах

обладнання та/або оформлення

місць торгівлі. Це положення має

бути доповнено забороною на-

глядного розміщення тютюнових

виробів у місцях торгівлі.

Зазначеним законом також забо-

ронено розміщення інформації з

метою стимулювання продажу

тютюну безпосередньо на тютю-

нових виробах та/або їх упа-

ковці, у тому числі: малюнків та

інших зображень, які не є части-

ною захищеної торгової марки.

Рекомендуємо заборонити розмі-

щення на упаковках тютюну для

кальяну малюнків фруктів, бо

вони явно стимулюють продаж

таких виробів. 

У тексті закону України № 2899

«Про заходи щодо попередження

та зменшення вживання тютюно-

вих виробів і їх шкідливого

впливу на здоров'я населення»

статтею 1 визначено, що тютю-

нові вироби - сигарети з фільт-

ром або без фільтру, сигарети,

сигари, сигарили, а також люль-

ковий, нюхальний, смоктальний,

жувальний тютюн, махорка та

інші вироби з тютюну чи його

замінників для куріння, нюхання,

смоктання чи жування. Сам при-

стрій (слово) кальян не згаду-

ється в Статті 1 Закону № 2899,

де надано визначення поняття

тютюнові вироби, проте, ос-

кільки кальян явно є виробом, в

якому використовується тютюн і

його замінники для куріння, то

він підпадає під визначення «тю-

тюнові вироби» і тому на нього

поширюються всі визначені зако-

ном положення щодо реклами,

медичних попереджень тощо.

Законом України № 4844 «Про

внесення змін до деяких законо-

давчих актів України (щодо вдос-

коналення окремих положень

про обмеження місць куріння

тютюнових виробів)», який увій-

шов в дію з 16 грудня 2012 року,

зазначено, що заборонено ку-

ріння тютюнових виробів, а та-

кож електронних сигарет і каль-

янів у визначених цим законом

громадських та робочих місцях,

зокрема, у приміщеннях закладів

ресторанного господарства.

Кальян явно підпадає під такі об-

меження, тому можна сподіва-

тись на зменшення популярності

кальяну через незаконність його

споживання в приміщеннях ба-

рів, ресторанів, кафе та дискотек. 

обмеження дослідження

Досліджувана група була обме-

жена студентами одного навчаль-

ного закладу, тому можливість

переносити результати на інші

навчальні заклади та інші групи

населення є обмеженою.

Оскільки більшість респондентів

на момент опитування прожи-

вала в гуртожитку, можливо,

опитування більшої кількості

тих, хто проживає з батьками

(киян) дало б змогу робити зов-

сім інші висновки.

сильні сторони дослідження

Незважаючи на невелику кіль-

кість респондентів, досліднику

вдалося зібрати інформацію, яка

відповідає на раніше сформуль-

овані як нагальні дослідницькі

питання щодо механізмів, які мо-

жуть створювати умови для по-

ширення куріння кальяну серед

молоді в Україні.

Крім суто психологічних та соці-

ально-психологічних аспектів,

які можуть бути важливими для

формування поведінки щодо ку-

ріння кальяну, дослідження

змогло з'ясувати місце та роль

тютюнової індустрії та індустрії

ресторанного господарства у

формуванні привабливості каль-

яну серед молоді.

Дослідження дає інформацію

про необхідність застосування та

характер регуляторних заходів,

які допоможуть обмежити вплив

куріння кальяну на здоров'я на-

селення України.

перспективи подальших
досліджень 

У подальших дослідженнях було

б доцільним провести фокус-

групу щодо сприйняття студен-

тами упаковки з тютюном для

кальяну, що дало б змогу отри-

мати більш повну інформацію

щодо сприйняття таких упако-

вок, оскільки, досить часто, під

час інтерв’ю, студенти не могли

пригадати, як саме виглядає така

упаковка.

ВисноВки

Студенти вважають кальян без-

печною альтернативою сигаре-

там. Частіше за все студенти ду-

мають, що кальян менш

шкідливий, або зовсім не шкід-

ливий та не викликає нікотинової

залежності. 

Чинні попереджувальні написи

на упаковках з тютюном для

кальяну не привертають увагу

споживачів. На цих упаковках не

наведено доступної споживачам

інформації про склад цих виро-

бів і можливі наслідки їх спожи-

вання.
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Аромат, смак, зображення на

упаковці з тютюном впливають

на бажання курити кальян, під-

силюючи його.

Стенди з тютюном для кальяну в

супермаркетах розміщують у

дуже вигідних місцях, що допо-

магає підвищувати продажі тю-

тюну. 

РекоМендАцІї

Оскільки більшість респондентів

вважають кальян менш шкідли-

вим за сигарети, необхідно під-

вищувати поінформованість на-

селення щодо можливих

небезпек від куріння кальяну.

Для уникнення створення хиб-

ного уявлення про нешкідливість

кальянного тютюну через розмі-

щення зображень фруктів на упа-

ковках рекомендуємо застосу-

вати в Україні стандартизовані

упаковки всіх тютюнових виро-

бів.

Для уникнення підвищеної при-

вабливості запаху та смаку каль-

янного диму рекомендуємо забо-

ронити фруктові домішки для

будь-якого тютюну.

Медичні попередження на упа-

ковках тютюну для кальяну

мають бути розробленими з ура-

хуванням специфіки споживання

та з'ясованих уявлень споживачів

про кальян.
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