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Підліткова наркоманія в Україні є серйозною 
проблемою, яка вимагає належної уваги й оцінки з 
боку сучасного суспільства. Своєчасна громадська 
реакція на цю проблему визначає методи її вирі-
шення та способи профілактики підліткової нарко-
манії в Україні в подальшому. Актуальність дослі-
джуваної проблеми визначається небезпекою по-
ширення наркоманії серед українських підлітків та 
недостатньою увагою, що приділяється батьками 
до вивчення цієї проблеми й відсутністю належної 
уваги до даного питання в більшості українських 
шкіл. Перспективи дослідження в даній області ви-
значаються необхідністю виявлення основних со-
ціальних та психологічних аспектів, які спонукають 
сучасних українських підлітків вживати наркотики, 
завдяки чому можливе перенаправлення ситуа-
ції в інше русло та створення умов недопущення 
в суспільстві ситуації, в якій вживання наркотиків 
українськими підлітками взагалі стало б можливо. 

Мета роботи полягала у визначенні доміную-
чих психологічних й соціальних чинників, що спо-
нукають підлітків до початку прийому наркотиків. 

Матеріал та методи. Головний метод дослі-
дження – метод аналізу, за допомогою якого було 
комплексно розглянуто та описано фактори, що 
підштовхують молодих людей до вживання нар-
котичних речовин, незважаючи на явну загрозу їх-
нього здоров’ю та життю. 

Результати. Розглядаються питання соці-
альних та психологічних аспектів підліткової нар-
команії, проблеми відносин в суспільстві та сім’ях, 
де підлітки починають вживати наркотичні речо-
вини. Розкриваються типи сімейних відносин та 
характер внутрішньо-сімейних стосунків, при яких 
починається вживання підлітками наркотиків. Ви-
значаються основні соціальні та психологічні фак-
тори, що штовхають сучасних молодих людей до 
прийому наркотичних засобів. 

Висновки. Практична цінність дослідження в 
даному напрямку полягає у визначенні та конста-
тації можливостей створення методів боротьби з 
підлітковою наркоманією й повного усунення згуб-
ного впливу наркотиків на сучасних українських 
школярів.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в рамках на-
уково-дослідної роботи кафедри медицини ката-
строф та військової медицини Вінницького націо-
нального медичного університету ім. М.І. Пирого-
ва «Проблема хімічних залежностей серед молоді 
України», № держ. реєстрації 0115U10398.

Вступ. Офіційна статистична інформація 
свідчить, що майже 90% українських наркоманів – 
люди у віці до 25 років. При цьому в українсько-
му суспільстві простежується чітка тенденція до 
омолодження наркоманії. Вік першого прийому 
наркотиків сьогодні вважається на рівні 13-15 ро-
ків [1], у деяких містах нашої країни – 9-12 років. 
Імовірність прийому наркотиків серед підлітків, які 
почали рано курити та вживати алкоголь, значно 
вище, ніж у тих, які цього не робили. Підлітки, що 
вживають наркотики, мають ряд схожих рис ха-
рактеру, багато в чому визначають їх подальшу 
залежність. Це невпевненість в собі, труднощі з 
вибором майбутньої моделі поведінки, залежність 
від думки оточуючих [2-5]. Актуальність досліджу-
ваної проблеми визначається небезпекою поши-
рення наркоманії серед українських підлітків та 
недостатньою увагою, що приділяється батьками 
до вивчення цієї проблеми й відсутністю належної 
уваги до даного питання в більшості українських 
шкіл.

На вибір підлітка вживати наркотики впливає 
ряд соціальних факторів. Перш за все, це криза, 
в якій опинилося сучасне українське (й не тільки) 
суспільство, пов’язаний з глибокими суспільними 
змінами і руйнуванням звичного перш життєвого 
укладу. Колишні цінності виявилися зруйновані, 
а вироблення нових відбувається повільно і без-
ладно. У сформованих соціальних умовах підлітки 
нерідко виявляються надані самі собі і підпадають 
під вплив середовища, в якій опиняються. На жаль, 
батьки не завжди встигають вловити цей момент, 
будучи залучені в процес заробляння грошей з ме-
тою створення умов для виживання в світі [2, 6-8].

Численні сучасні дослідники роблять спроби 
встановити додаткові чинники, що сприяють по-
чатку вживання наркотиків підлітками. При цьо-
му формулюються різні думки – деякі дослідники 
вважають, що причину треба шукати у впливі біо-
логічних факторів на особистість, що формується, 

256



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 3 (31)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

інші вважають, що справа у оточенні та чинниках 
зовнішнього середовища. З точки зору педагогіки 
та психології, фактори, що обумовлюють початок 
прийому підлітками наркотичних речовин, можна 
умовно поділити на дві групи: аспекти соціальні, та 
психологічні [3]. Зокрема, соціальні фактори обу-
мовлюються надмірною комерціалізацію сучасно-
го суспільства, його криміналізацією та суттєвим 
погіршенням умов існування. Фактори психологіч-
ного характеру такі: відсутність з богу сучасного 
суспільства належної уваги щодо проблем моло-
ді, погані стосунки у родині та з батьками, особис-
ті внутрішні проблеми. Наслідками можуть стати 
гуртування сучасних підлітків біля одного, чи де-
кількох наркозалежних, з метою відходу від існую-
чих проблем та обов’язків та намагання втекти від 
травмуючих ситуацій [9, 10].

Таким чином, на виникнення та розвиток під-
літкової наркоманії впливає ціле поєднання чинни-
ків соціально-психологічного характеру. Виявлен-
ня цих факторів, їх оцінка та визначення заходів 
протидії їм, грають істотне значення в питаннях 
боротьби з підлітковою наркоманією та профілак-
тики її подальшого виникнення серед школярів на-
шої країни.

Мета дослідження полягає у визначенні до-
мінуючих психологічних й соціальних чинників, що 
спонукають підлітків до початку прийому наркоти-
ків.

Матеріал та методи дослідження. У статті 
ставиться завдання дослідження психологічних та 
соціальних аспектів виникнення підліткової нарко-
манії. Обрана методологія передбачає поєднан-
ня аналітичного й логічного методів дослідження 
проблем підліткової наркоманії, з метою виявлен-
ня основних факторів, що впливають на розвиток 
процесу. Проводиться порівняльний аналіз до-
слідження авторів в рамках заявленої тематики, 
встановлюється суть їх системи поглядів на питан-
ня виникнення та розвитку підліткової наркоманії.

Дослідження в рамках розглянутого питання 
належним чином аналізуються та логічно струк-
туруються. Виявляється загальна концепція в по-
глядах сучасних соціологів й психологів на питан-
ня соціальних й психологічних аспектів підліткової 
наркоманії. З метою виявлення основних аспектів, 
що впливають на рішення підлітків почати вживан-
ня наркотиків, був обраний метод логічного аналі-
зу ситуації, соціального середовища, в якому опи-
нилися сучасні молоді люди та сили впливу цього 
середовища на їх, ще не дозрілу свідомість. Слі-
дом за логічним виявленням цих факторів відбу-
вається аналіз глибини їх впливу на підлітків, оцін-
ка психологічного та соціального аспектів з точки 
зору обраної методології дослідження.

З точки зору прикладної цінності даного до-
слідження, взята за основу методологія забезпе-
чує чітке розуміння причин та наслідків підліткової 
наркоманії в контексті соціальних та психологічних 
аспектів, що мають місце сьогодні. З цих позицій 
дане дослідження буде мати суттєве прикладне 
значення для подальших розробок в області ана-
лізу питань наркоманії в підлітковому середовищі.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Дослідження питань, пов’язаних з соціальними 
та психологічними аспектами підліткової наркома-
нії призвело до наступних результатів. Наркома-
нія є соціальною проблемою, що завдає чимало 
шкоди молоді. Вживання підлітками наркотиків 
веде до серйозних наслідків, як психологічних, 
так і соціальних та медичних. До медичних про-
блем відносяться ризик передозування, зростання 
кількості спроб суїциду, порушення роботи серце-
во-судинної та інших систем організму, розвиток 
психічних захворювань. За весь час незалежності 
України кількість неповнолітніх наркоманів зросла 
в 25 разів, загальне число розладів психіки серед 
підлітків внаслідок прийому наркотичних речовин 
зросла в 2.5-3 рази [4]. Наркотики вже давно стали 
складовою частиною молодіжної культури, поряд з 
курінням і вживанням алкоголю. В останні роки на-
ростає негативний резонанс внаслідок проникнен-
ня наркотиків з кримінального середовища в місця 
проведення масового дозвілля, а також середні та 
середні спеціальні навчальні заклади.

Вкрай негативним аспектом є зниження серед-
нього віку вперше вжив наркотики в Україні. Якщо 
раніше вітчизняні школярі вперше пробували 
наркотики у віці 13-15 років, сьогодні все частіше 
доводиться мати справу з наркоманами, вік яких 
не перевищує 9-ти років [4]. Особливу тривогу ви-
кликає збільшення наркоманів жіночої статі серед 
підлітків, вперше спробували наркотики. Згодом 
ці особи виявляються нездатними на народження 
здорового покоління. Подібному стану речей спри-
яє ряд факторів соціального та психологічного ха-
рактеру. До соціальних чинників, який впливає на 
поширення підліткової наркоманії в Україні, слід 
віднести:

– падіння загального рівня життя в країні за 
останні 25-30 років;

– масове безробіття серед населення, відсут-
ність життєвих перспектив у значної частини 
жителів країни;

– поширення серед населення епідемії СНІДу 
(кількість наркоманів серед інфікованих ВІЛ 
досягає 80%);

– зростання злочинності в сучасному українсько-
му суспільстві та пов’язана з цим доступність 
наркотичних речовин;

– байдужість сучасного українського суспільства 
до існуючої проблеми;
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– відсутність державної програми профілакти-
ки поширення наркотиків серед підлітків, з 
обов’язковою постановкою на диспансерний 
облік нововиявлених наркоманів й наявністю в 
програмі середньої школи спеціальних уроків, 
на яких роз’яснюється суть проблеми та шляхи 
її вирішення.

До факторів психологічного характеру, який 
впливає на поширення підліткової наркоманії в 
Україні, слід віднести:

– неувага батьків до цієї проблеми, відсутність у 
сім’ях профілактичної роботи в напрямку захо-
ду тенденцій до прийому наркотиків підлітка-
ми;

– поганий мікроклімат в сім’ях підлітків-наркома-
нів, байдужість батьків до проблем дітей;

– алкоголізм батьків в сім’ях молодих наркома-
нів;

– приклад друзів, що почали вживати наркотики 
в молодому віці;

– бажання підлітків спробувати нових відчуттів;
– нездатність підлітків розібратися самостійно в 

питаннях шкоди, яку потенційно можуть прине-
сти наркотики їм та їх організму.

Як видно з наведеного вище, основні про-
блеми прийому підлітками наркотиків пов’язані 
з сім’ями, в яких ці діти ростуть та виховуються. 
Проблеми ці належать до розряду соціально-пси-
хологічних, та можуть бути умовно розділені на 
дві великі категорії: ті, що пов’язані з положенням 
окремої сім’ї в контексті всього сучасного україн-
ського суспільства в цілому та ті, що пов’язані ви-
ключно з внутрішньо-сімейної ситуацією та відно-
синами усередині конкретної родини.

Перша категорія пов’язана скоріше з загаль-
ної соціальної ситуацією, що склалася в сучасно-
му українському суспільстві, і включає в себе со-
ціальні аспекти наступного характеру:

– відсутність економічної стабільності в суспіль-
стві й впевненості в завтрашньому дні у вели-
кої кількості громадян;

– поширення безробіття в країні та суспільстві;
– криміналізація сучасного суспільства та 

пов’язана з цим доступність наркотиків;
– відсутність належної уваги до проблем дітей з 

боку батьків, які змушені вирішувати питання 
виживання в сформованих важких економічних 
умовах.

Друга категорія включає в себе проблеми 
швидше психологічного характеру, що в цілому 
зводяться до наступних:

– почуття “непотрібності”, що виникає у підлітків 
внаслідок неблагополуччя в їх сім’ях;

– зловживання одного або обох батьків алкого-
лем і, як наслідок, відсутність з їх боку належ-
ного поведінкового прикладу своїм дітям;

– відсутність в конкретних сім’ях профілактич-
них, роз’яснювальних заходів, спрямованих на 
запобігання та попередження прийому дітьми 
наркотичних речовин;

– руйнуючий та розкладаючий вплив зовнішньо-
го середовища (засоби масової інформації, ін-
тернет, вулиця).

Ситуація, що склалася, вимагає невідкладних 
заходів щодо її виправлення, при чому тут важли-
ве місце займає участь усіх членів сучасного укра-
їнського суспільства у врегулюванні існуючої про-
блеми. Найбільш оптимальним бачиться прийнят-
тя на державному рівні програми профілактичних 
заходів щодо запобігання розповсюдженню нарко-
тиків у підлітковому та молодіжному середовищі. 
У цілому, положення подібної програми можуть 
бути зведені до наступного: усунення соціального 
підґрунтя виникнення досліджуваного негативно-
го явища та профілактичні заходи, спрямовані на 
запобігання виникненню і поширенню підліткової 
наркоманії в сучасному українському суспільстві. 
Відносно заходів профілактики виникнення й по-
ширення наркоманії в підлітковому середовищі 
слід зазначити наступне. Проблема криється в не-
достатності уваги до даного явища з боку батьків, 
педагогічних колективів шкіл та навчальних закла-
дів, в яких навчаються сучасні українські підлітки.

Як справедливо зазначає V.P. Kovalchuk [4], 
“Сім’я має найважливіше значення в питаннях 
формування особистості підлітка. Однак, в умовах 
негативних змін в українському суспільстві спосте-
рігається істотне ослаблення ролі сім’ї у вихованні 
підлітків. Сьогодні їх виховують телебачення, ін-
тернет та вулиця”. Дозвілля сучасної молоді все 
більше зміщується в бік нічних клубів та дискотек, 
де найчастіше й відбувається перше знайомство 
підлітків з наркотиками [5].

Аналізуючи соціальний і психологічний аспек-
ти раннього прийому підлітками наркотиків, мож-
на виділити основні типи сімей, в яких потенційно 
можливе виникнення досліджуваного явища:

– неблагополучні сім’ї, в яких має місце алкого-
лізм одного або обох батьків;

– безробітні;
– сім’ї, де не приділяється належної уваги про-

блемам дітей, їх розвитку та профілактики нар-
команії.

Слід зазначити, що такий поділ досить умов-
ний. Відзначено чимало випадків початку прийому 
наркотиків в цілком благополучних сім’ях з працю-
ючими батьками та стабільним, найчастіше досить 
високим рівнем доходу. N.V. Vlasova [6], досліджу-
ючи психологічні причини початку прийому підліт-
ками наркотиків, зазначає, що до таких слід відне-
сти: “здатність наркотиків відводити від реальних 
проблем, протест проти нав’язуваних підліткам 
батьками вимог та норм, проблеми виховання в 
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сім’ї, відсутність зв’язку між поколіннями, дисгар-
монія особистості самого підлітка”. А.V. Putintsev 
[7] у своїх дослідженнях наголошує на тому, що 
“кількість наркоманів серед молоді та підлітків не-
ухильно зростає, тому, що по своєї суті наркоманія 
вже давно стала невід’ємним елементом сучасної 
молодіжної субкультури. Тому на перший план в 
ряду соціально-педагогічних та психолого-педаго-
гічної державних проблем висувається проблема 
профілактики підліткової наркоманії”. Схожої дум-
ки притримується Е.Е. Gorodova [8], досліджуючи 
проблеми наркотичної залежності у сучасному 
молодіжному середовищі. На думку вченого-до-
слідника “Протягом ряду років все більше підліт-
ків долучаються до наркотиків, та кожен наркоман 
за своє коротке життя залучає до своєї середу 
8-12 новачків. За останні п’ять років кількість нар-
команів серед школярів й студентів збільшилася у 
6-8 разів. Зростає число дітей, померлих від вжи-
вання наркотиків” [8].

Важливим аспектом досліджуваної проблеми 
є раннє прилучення сучасних школярів до алко-
голю і нікотину [9, 10, 11]. На сьогоднішній день 
середній вік підлітків-наркоманів у нашій країні, які 
вперше спробували на собі дію наркотиків стано-
вить 12-14 років, в окремих випадках спостеріга-
ється зниження цього показника до 9 років [12, 13]. 
Крім того, як мінімум третина від загальної кіль-
кості підлітків-наркоманів складають особи жіно-
чої статі. Це особливо небезпечно в зв’язку з тим, 
що згодом ця категорія молодих людей буде мати 
серйозні складності з продовженням роду, аж до 
повної неможливості виносити й народити здоро-
ве потомство, що вкрай негативно позначиться в 
майбутньому на демографічній ситуації в країні в 
цілому [14, 15]. Згідно з дослідженнями, проведе-
ними Т.Ya. Kobrinyuk [16], середній вік хлопчиків і 
дівчаток, вперше спробували нікотин становить на 
сьогодні 12 і 11 років відповідно. Це при тому, що 
серед курців школярів відсоток хлопчиків та дівча-
ток, котрі пробували вживати наркотики, становив 
відповідно 36.5% і 34.6% [16-18]. Сухі статистич-
ні дані тільки підкреслюють серйозність ситуації, 
наочно демонструючи необхідність термінового 
прий няття конкретних заходів по її благополучно-
му розв’язанню [19-21].

Таким чином, підліткова наркоманія являє сер-
йозну небезпеку для нашої держави, для здоров’я, 

життя та майбутнього її громадян. Своєчасне ви-
значення причин й факторів, що впливають на її 
виникнення та розвиток, допоможе в подальшому 
правильно оцінювати ситуацію з поширенням про-
блеми та приймати своєчасні, дієві та адекватні 
заходи для успішного її вирішення. Соціальні та 
психологічні аспекти, що впливають на виникнення 
і розвиток підліткової наркоманії в Україні, вимага-
ють подальшого, глибшого вивчення з метою усу-
нення можливості їх виникнення та впливу на по-
ширення наркоманії серед підлітків в нашій країні.

Висновки. Розгляд питань, пов’язаних з соці-
альними та психологічними аспектами наркоманії 
серед підлітків в Україні дав наступні результати. 
Встановлено високий ступінь небезпеки підлітко-
вої наркоманії для сучасного українського суспіль-
ства, з огляду на наступні чинники. Перш за все, 
небезпека даного роду обумовлюється значним 
зниженням середнього віку підлітків, що вперше 
приймають наркотичні речовини. Також в ході 
даного дослідження були зроблені висновки про 
істотну роль існуючих проблем в сучасних україн-
ських сім’ях, де діти починають рано вживати нар-
котики.

Усунення соціального підґрунтя виникнення 
підліткової наркоманії – питання складне, об’ємне 
та вимагає спеціального дослідження. Необхідне 
впровадження системи профілактичних заходів 
по роз’ясненню суті наркоманії та розкриття під-
літкам можливих наслідків прийому наркотиків для 
їх здоров’я й життя. Ефективними інструментами 
боротьби з цим явищем є профілактичні бесіди у 
школах, інших навчальних закладах та вдома; зма-
гання з різних видів спорту серед підлітків, масові 
кросові пробіги. Такі спільні зусилля сім’ї та школи 
можуть і повинні стати вирішенням проблеми під-
літкової наркоманії, поворотом свідомості підлітків 
в бік власного розвитку на противагу перспективі 
їх наркотичної деградації.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективи дослідження в даній області визначають-
ся необхідністю виявлення основних соціальних 
та психологічних аспектів, які спонукають сучасних 
українських підлітків вживати наркотики, завдяки 
чому можливе перенаправлення ситуації в інше 
русло та створення умов недопущення в суспіль-
стві ситуації, в якій вживання наркотиків україн-
ськими підлітками взагалі стало б можливо.
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УДК 364.272:663.99
ПОДРОсТКОВАЯ НАРКОМАНИЯ В УКРАИНЕ: 
сОЦИАЛЬНЫЕ И ПсИхОЛОГИЧЕсКИЕ АсПЕКТЫ
Подолян В. М.
Резюме. Подростковая наркомания в Украине является серьезной проблемой, которая требует 

должного внимания и оценки со стороны современного общества. Своевременная общественная реак-
ция на эту проблему определяет методы ее решения и способы профилактики подростковой наркома-
нии в Украине в дальнейшем. Актуальность исследуемой проблемы определяется опасностью распро-
странения наркомании среди украинских подростков и недостаточным вниманием, которое уделяется 
родителями к изучению этой проблемы и отсутствием должного внимания к данному вопросу в боль-
шинстве украинских школ. Перспективы исследования в данной области определяются необходимо-
стью выявления основных социальных и психологических аспектов, которые побуждают современных 
украинских подростков употреблять наркотики, благодаря чему возможно перенаправления ситуации в 
другое русло и создание условий недопущения в обществе ситуации, в которой употребление наркоти-
ков Украинский подростками вообще стало бы возможно. 

Цель работы заключалась в определении доминирующих психологических и социальных факто-
ров, побуждающих подростков к началу приема наркотиков. 

Материал и методы. Главный метод исследования – метод анализа, с помощью которого были 
комплексно рассмотрены и описаны факторы, подталкивающие молодых людей к употреблению на-
ркотических веществ, несмотря на явную угрозу их здоровью и жизни. 

Результаты. Рассматриваются вопросы социальных и психологических аспектов подростковой 
наркомании, проблемы отношений в обществе и семьях, где подростки начинают употреблять нарко-
тические вещества. Раскрываются типы семейных отношений и характер внутрисемейных отношений, 
при которых начинается употребление подростками наркотиков. Определяются основные социальные 
и психологические факторы, толкающие современных молодых людей к приему наркотических средств. 

Выводы. Практическая ценность исследования в данном направлении заключается в определении 
и констатации возможностей создания методов борьбы с подростковой наркоманией и полного устра-
нения пагубного влияния наркотиков на современных украинских школьников.

Ключевые слова: семейные отношения, подросток, социальная среда, наркотические вещества, 
психология отношений, семья.

UDC 364.272:663.99
Adolescent Drug Addiction in Ukraine: 
Social and Psychological Aspects
Podolian V. M.
Abstract. Adolescent drug addiction in Ukraine is a serious problem that requires proper attention and 

evaluation from modern society. Timely public reaction to this issue determines the methods of its solution 
and ways to prevent adolescent drug addiction in Ukraine in the future. The urgency of the subject matter is 
determined by the danger of drug addiction among Ukrainian adolescents and the lack of attention paid by 
parents to the study of this problem and the lack of proper attention to this issue in most Ukrainian schools. 
Prospects for research in this area are determined by the need to identify the main social and psychological 
aspects that motivate modern Ukrainian adolescents to use drugs. This will allow to redirect the situation and 
create conditions to prevent a situation in society where drug use by Ukrainian adolescents would be possible. 

The purpose of the study is to identify the dominant psychological and social factors that motivate adoles-
cents to start using drugs. 

Materials and methods. The main research method is the method of analysis, which was used to compre-
hensively consider and describe the factors that push young people to use drugs, despite the obvious threat to 
their health and life. Authors consider issues of social and psychological aspects of adolescent drug addiction, 
problems of relations in society and families where adolescents begin to use drugs. The study covers the types 
of family relations and the nature of intra-family relations, in which adolescents start using drugs. 

Conclusion. The main social and psychological factors that push modern young people to take drugs are 
identified. In the course of this study, conclusions were drawn about the significant role of existing problems in 
modern Ukrainian families, where children begin to use drugs early. Preventive conversations in schools, other 
educational institutions and at home are effective tools in the fight against adolescent drug addiction. Com-
petitions in various sports among teenagers and mass cross-country races also have pronounced influence. 
The practical value of the study in this area is to identify and state opportunities to create methods to combat 
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adolescent drug addiction and the complete elimination of the harmful effects of drugs on modern Ukrainian 
schoolchildren.

Keywords: family relations, teenager, social environment, drugs, psychology of relations, family.
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