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НАРКОТИКИ ЯК ПРОБЛЕМА СЕРЕД МОЛОДІ 

 
На сьогоднішній час серед підлітків 14-17 років ми маємо 18% підлітків, 

які мали досвід вживання будь-яких наркотиків. Це вражаюча статистика. Так, 
згідно з даними дослідження, у 2019 році 18,3% дівчат-підлітків мали досвід 
вживання наркотичних речовин протягом життя, і 16,6% – хлопців. 

Нажаль на сьогодні однією із глобальних суспільних проблем в Україні є 
наркотики серед молоді. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства 
спостерігається відсутність будь-яких правил моралі, дотримання норм культури, 
ідеології. Склалась така ситуація, що можна все, в тому числі і наркотики. Нажаль 
сім’я втрачає свої виховні функції, проблемою наркоманії держава займається 
формально, в засобах масової інформації все частіше пропагується тема 
легалізації деяких наркотичних речовин. Усе це призводить до того, що 
наркоманія молодшає [1]. Все більше підлітків пробують наркотики ще в школі. 
Від вживання більш легких наркотиків підлітки переходять до важчих. 

Хотілося б звернути увагу на сумну статистику того що високий відсоток 
становлять саме ті, хто спробував наркотики серед студентів перших курсів. 
Причому багато таких осіб саме серед молоді, які приїжджають навчатись у 
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столицю. Вони сприймають наркотики як прояв столичного життя, так звана 
данина моді. Найбільш поширеними серед юнаків та дівчат є дискотечні 
наркотики – психостимулятори. Вживання юнаками і дівчатами наркотичних 
речовин стає досить поширеним явищем, перш за все тому, що сьогодні 
наркотики продаються майже відкрито, і навіть поширюються через мережу 
Інтернет [2]. Однак, деякі медичні препарати, в яких містяться наркотичні 
речовини, вільно відпускаються в аптеках без рецепта. 

Нажаль в даний час найбільш сильним і небезпечним наркотиком серед 
молоді став так званий «крокодил», який прийшов в Україну з Росії. Це 
саморобний наркотик, виготовлений на основі кодеїнових медичних 
препаратів, наприклад від кашлю, які вільно продаються в аптеках. Зданих 
медичних засобів за певними нескладними технологіями, які можна провести в 
домашніх умовах отримують неочищений дезоморфін, який за наркотичною 
дією сильніший морфіна в 20 разів, але через сполучення токсичних домішок 
він дуже небезпечний і практично з перших днів вживання призводить до 
руйнування тканин тіла. Протягом року такий наркоман помирає. 

На сьогодні найпоширенішими і легко доступними наркотики серед 
підлітків та молоді є марихуана, психостимулятори та галюциногени – 
речовини, які руйнівно діють на мозок і внутрішні органи. 

Ці наркотики, як, утім, і всі інші, для вигідного продажу розбавляють 
всілякою хімією, яка збільшує кількість продукту і подвоює його дію на 
організм. Саме тому наркобізнес – одна з найприбутковіших категорій 
світового бізнесу. Україна потрапила в сферу дії міжнародного наркобізнесу, і 
це впливає на динаміку наркотизації суспільства [3]. 

Непотрібно забувати про страшну статистику в Україні за останні роки 
майже вдвічі зросла кількість осіб, які перебувають на обліку в медичних 
закладах із діагнозом наркоманія. Найбільш ризикова і чисельна вікова група – 
молоді люди 15–30 років, їх серед наркоманів 95%. За даними Міністерства 
охорони здоров’я України, щороку в Україні реєструють 100 тисяч нових 
хворих, хоча необхідно визнати, що офіційна статистика суттєво відрізняється 
від реальної у бік заниження цифр. Є підстави вважати, що кількість 
споживачів наркотичних засобів у 10 разів більша, ніж за офіційними даними. 
Наркоманія охоплює не тільки молодь, що викликає педагогічне занепокоєння, 
а і зовні благополучних підлітків. Також, слід відмітити, що змінюється і 
структура наркотизації. Сучасні підлітки вже з 11–12 років починають вживати 
опіатоподібні і коноплеві культури [4]. Нажаль сучасна молодь навіть не 
приховує, які психотропні та наркотичні засоби вживає. 

Не залишається без уваги і той факт що з проблемою розповсюдження 
наркоманії тісно пов’язане поширення епідемії ВІЛ/СНІДу, оскільки серед 
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загальної кількості ВІЛ-інфікованих відсоток ін’єкційних споживачів 
наркотиків складає близько 80%. Хвороба вражає молодь у найбільш 
активному репродуктивному та працездатному віці. Не менш вражаючим є 
факт, що офіційна кількість випадків ВІЛ/СНІД – тільки вершина айсбергу, що 
складає близько 10% від фактичного числа. 

На нашу думку для подолання такого небезпечного явища, як наркоманія, 
необхідно вживати комплексні профілактичні заходи, беручи до уваги медичні, 
соціальні, психологічні та правові аспекти. Профілактичні заходи повинні 
утримувати молодь від спокуси вживання наркотиків. Ефективність 
профілактичної роботи залежить від довіри населення, взаємодії з органами 
державної влади, освіти, охорони здоров’я, засобами масової інформації. 

Підводячи підсумки можна визначити що у 10-12 років, хлопці цього віку 
наркотичні речовини вживають рідко. Їм поки досить куріння тютюну. Це вже 
піднімає їх рейтинг серед однокласників в школі і у дворі. Типовим у цьому 
віці є формування груп для вживання дешевих токсичних речовин (бензин, 
розчинники, клей). 

У період з 13-14 років, молодь цікавить можливе вживання так званих 
«легких» наркотиків. Підлітки цієї групи вже епізодично пробували деякі види 
стимуляторів з цікавості. Інформація йде один від одного. Подання про 
наркоманію як про важку хворобу відсутній. Вважають, що наркотики не є 
небезпечними. Вони не бачать фізичної, психічної залежності. Вірять у те, що в 
будь-який час зможуть відмовитися від вживання наркотиків. 

Вже у 15-17 років молоді люди цього віку нажаль знають про наркотики 
набагато більше, ніж підлітки з попередньої групи. Досить часто їх теоретичні 
знання підкріплені і власним досвідом. У цьому віці з’являються нові форми 
спілкування, проведення дозвілля, любов. Стосовно наркотиків молодь в цьому 
віці можна розділити на: прихильників, противників і тих, хто вагається. 

Як вже було сказано вище на сьогоднішній час лікування наркоманії 
виступає як одна з найскладніших завдань, і все залежить від самого хворого, 
від його твердого бажання і наміри повної відмови від вживання в подальшому 
будь-яких психоактивних і наркотичних речовин. Тільки за такої умови може 
бути вирішена ця жахлива проблема. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЮ РЕЦИДИВАМ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ 

 
Протягом останніх років значною проблемою в Україні є поширеність 

вживання наркотичних засобів, що спричиняє розвиток наркозлочинності, яка є 
однією з найбільших проблем сучасної правоохоронної діяльності. Актуальним 
питанням є діяльність правоохоронних органів спрямована на протидію 
злочинам у цій сфері, яка направлена перш за все на попередження та 
профілактику злочинів, пов’язаних із наркотиками, а потім вже на виявлення, 
розкриття та покарання. 

Одним із напрямків діяльності правоохоронних органів є запобігання 
рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків зумовлена, в першу 
чергу, високим рівнем їх суспільної небезпечності, яка полягає у тому, що особа, 


