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СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ: 
НАРКОТИЗМ  

У статті наводяться статистичні дані про темпи поширення наркоманії в 
Миколаївській області з 1981 до 2008 року, подаються статистичні відомості за 
останні 26 років про кількість осіб, які вживають наркотичні речовини, розкриваються 
проблеми наркотизації молоді та її негативні наслідки. 

Ключові слова: наркотизм, наркотики, девіантна поведінка, ресоціалізація, 
соціальні групи, психоактивні речовини, психологічна та фізична залежність, 
профілактика, криза. 

 
В статье приводятся статистические данные о темпах распространения 

наркомании в Николаевской области с 1981 по 2008 год, а также статистика за 
последние 26 лет о количестве лиц употребляющих наркотические вещества, 
раскрываются проблемы наркотизации молодёжи и её негативные последствия. 

Ключевые слова: наркотизм, наркотики, девиантное поведение, ресоциализация, 
социальные группы, психоактивные вещества, психологическая и физическая 
зависимость, профилактика, кризис. 

 
This article analyzes statistics for tempos of spreading of drug addiction in Mykolaiv 

oblast since 1981 till 2008. We provide the statistics for the amount of people who use 
drugs in the last 26 years. The problems of the youth narcotization are discussed. 

Key words: addiction, drugs, deviant behaviour, resocialisation, social groups, psychoactive 
substances, psychological and physical dependence, preventive maintenance, crisis. 

Сьогодні Україна переживає складний період 
своєї трансформації: економічна криза, політична 
нестабільність, соціальні потрясіння, відсутність 
чіткої національної ідеї поставили перед суспільством 
і владою багато гострих і важливих соціальних 
проблем. В останні роки надзвичайно загострилась 
епідемія наркотизму – окремої форми девіантної 
поведінки, що має ряд специфічних ознак, до яких 
відносять споживання наркотиків, алкоголю, тютюну 
і його соціальні характеристики [1, с. 8]. Соціологи 
під наркотизмом розуміють поширеність і характер 
споживання наркотичних речовин як соціальне 
явище [1, с. 8]. Ознаками наркотизму як соціального 
явища є: 
 адиктивна поведінка, що набула масових форм; 
 виникнення особливих соціальних груп спо-

живачів адиктивних речовин; 
 поширення адиктивної субкультури; 
 виникнення специфічних соціальних відносин; 
 трансформація соціальної структури під впливом 

наркотизму [1, с. 9]. 
Соціологічні дослідження показали, що значна 

кількість молодих людей вживає наркотики, які 
вкрай негативно впливають на здоров’я людини 
та значно скорочують життя їх споживачів. Тому 

ця надзвичайно важлива проблема знаходить 
широкий відгомін у засобах масової інформації, 
телебаченні, радіо, інтернет-виданнях і надзвичайно 
актуальною. Її активно обговорюють у побуті, 
колі друзів, серед студентів вузів, учнів шкіл, 
професійних училищ тощо. У переважної більшості 
населення до споживачів наркотичних речовин 
сформувалося різко негативне ставлення. 

З метою посилення боротьби з наркотизацією 
та вдосконалення профілактичної роботи, націленої 
на її попередження, відпрацьовано цілий ряд 
документів, законів, постанов, актів, рішень, програм 
тощо, які, на превеликий жаль, поки що не дали 
значних позитивних результатів. Останнім часом 
в Україні значно посилилася боротьба з цим 
негативним явищем. Підтвердженням цього є 
Закон України від 8 липня 1999 року № 863-ХІV 
«Про внесення змін до Закону України «Про обіг 
в Україні наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів», Постанова 
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року 
№ 770 «Про затвердження переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів» зі 
змінами й доповненнями, наказ Міністерства охорони 
здоров’я України від 18.12.1997 № 356 «Про 
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затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів у державних 
і комунальних закладах охорони здоров’я України», 
націлені на подолання наркотизації підростаючого 
покоління та встановлення жорсткого контролю 
обігу наркотичних засобів у лікувальних закладах 
і аптечній мережі. 

Проблема поширення наркотиків серед населення 
є проблемою не лише суспільною, але й науковою. 
Соціологи, психологи, філософи, медичні працівники, 
педагоги у своїх працях висвітлюють причини 
наркотизації частини населення, пропонують шляхи 
їх вирішення. Свідченням цього є наукові праці 
Л.М. Юр’євої (психічні розлади та розлади пове-
дінки), Н.Ю. Максимова (соціально-психологічні 
аспекти алкоголізму та наркоманії), О.П. Сердюка 
(соціальні аспекти профілактики наркотизму), 
А.Ф. Кісельова, С.Г. Хотіної, П.І. Римара, М.Г. Іванова 
(соціальні й медичні проблеми боротьби з алко-
голем та наркотиками) та ін. 

Але спільна діяльність держави, суспільства, яка 
націлена на боротьбу та профілактику наркотизму 
нації, поки що позитивних результатів не принесла. 
Тому є потреба дослідити проблеми поширення 
наркотиків серед населення. Виходячи з цього, 
об’єктом нашого дослідження виступає наркотизм, 
а предметом – процес наркотизації суспільства, 
особливо молоді. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб довести: 
наявність наркоманії свідчить про негативні явища 
в суспільстві, його духовну деградацію, а також 
неефективність державних заходів, спрямованих 
на профілактику та подолання цього ганебного 
суспільного явища. 

Викладення основного матеріалу. Про існу-
вання наркотиків відомо з глибокої давнини. 
Первісні люди вдихали дим, насичений запахами 
різних трав, серед яких були трави з наркотичними 
якостями – дика конопля, мак тощо. Майже 5 тис. 
років тому жителям Персії вже був відомий опій. За 
1500 років до н. е., було зібрано майже 700 рецептів, 
багато з яких ґрунтувалися на опіумі [3, с. 31]. У 
Стародавньому Римі було дозволено до вживання 
близько 400 видів рослин з наркотичними власти-
востями. Римський письменник і державний діяч 
Марк Порцій Катон (234-149 р. до н. е.) та римський 
вчений енциклопедист Марк Торрецій Варрон 
(116-27 р. до н. е.) у своїх творах згадували про 
мак, який входив до складу опійно-шафранової 
настоянки Сабура [4, с. 15]. 

Одурманюючі речовини викликали стан нар-
котичного сп’яніння та ейфорії, полегшували 
страждання, зменшували біль. Галюциногенні, 
стимулюючі речовини, транквілізатори використо-
вувалися у культових та релігійних цілях. Ними 
користувалися шамани для того, щоб увійти в контакт 
із потойбічним світом, передбачити майбутню долю 
людини, побачити пророчі видіння. Отже, наркотичні 
речовини були відомі людям тисячі років тому назад. 

«Наркоманія» походить від грецького «narke» – 
затьмарення свідомості, заціпеніння, оніміння, 
паралічі; «наркозис» – смерть, манія, божевілля, 

безумство, пристрасть. Це хворобливий психічний 
стан, зумовлений хронічною інтоксикацією внаслідок 
зловживання наркотичними засобами, що віднесені 
до таких конвенціями ООН чи Комітетом з контролю 
за наркотиками при Міністерстві з охорони здоров’я 
України, і який характеризується психічною або 
фізичною залежністю від них. Наркоман – це 
людина, яка регулярно вживає наркотичні речовини, 
і якій лікарі встановили діагноз «наркоманія» [5, 
с. 22]. Наркотик – це сильна отрута, що негативно 
впливає на організм людини. 

Досліджуючи проблему поширення наркотиків 
серед населення світу, професор Л.М. Юр’єва 
відмічає, що у 60-х роках ХХ ст. наркотизація не 
мала значного поширення, а була проблемою для 
вкрай обмеженого числа молодих пацієнтів, навіть 
на Заході, котрі наслідували популярних музикантів 
та співаків, які ставали «ідолами» для молоді та 
не приховували вживання марихуани [7, с. 168-169]. 
Але спочатку масового поширення наркотики не 
мали – це була проблема окремих людей, які 
об’єднувалися у невеликі групи для спільного 
проведення часу. Декілька десятків наркоманів 
були підконтрольні лікарям, психологам, педагогам, 
правоохоронним органам. Із часом поширення 
наркотиків призвело до початку епідемії, яка 
поглинала все нові й нові жертви. Про це свідчить 
дослідження С.В. Шалей, яка відмічає наступні 
тенденції вживання наркотичних речовин серед 
молоді: зростання кількості осіб, які вживають 
наркотики епізодично; розширення асортименту 
наркотичних та інших психоактивних речовин; 
більше поширення полінаркотизму, тобто одночас-
ного вживання кількох наркотичних, психотропних 
засобів та алкоголю [2, с. 11]. Тобто спостерігається 
процес постійного втягування особи у світ нар-
котизму. 

За дослідженнями харківського соціолога 
О.О. Сердюка, більше 55 % юнаків пробували 
наркотики [1, с. 1]. Цю думку підтверджують автори 
наукової праці «Наркоманія у молодіжному 
середовищі» В. Пилипенко, В. Тарасенко, які 
наголошують, що особливістю сучасної наркоманії 
в Україні є її «омолодження». Більше 60 % 
наркоманів-українців – люди у віці від 16 до 
30 років, але все частішим явищем є вживання 
наркотиків дітьми 9-13 років [6, с. 30-35]. Наші 
дослідження показали, що високий рівень цікавості 
до наркотиків мають 21 % підлітків, середній – 
36 % і низький – 43 %. Крім того, позитивно 
ставляться до вживання наркотичних речовин 20 % 
молодих людей і майже 40 % проявляють цікавість 
та 40 % байдужість. 

Отже, суспільство повинно насторожити той факт, 
що кожен п’ятий підліток має високу цікавість до 
наркотиків. Актуальною проблема є тому, що за 
26 останніх років наркотизм зріс більше ніж у 
30 разів. Про це свідчать факти. Кількість осіб, 
залежних від наркотичних речовин, які стоять в 
Україні на обліку, зросла з 2 506 осіб у 1968 р. до 
79 919 осіб у 2001 р. [1, с. 1]. Згідно зі статистичною 
інформацію обласного наркологічного диспансеру 
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в Миколаївській області у 1981 році на диспан-
серному обліку зі встановленим діагнозом «нар-
команія» було 146 осіб, у 1982 р. – 146, у 1883 р. – 
227, у 1984 р. – 394, у 1885 р. – 607, у 1986 р. – 
992, у 1987 р. – 1130, у 1888 р. – 1 420, у 1989 р. – 
1 616, у 1990 р. – 1 635, у 1991 р. – 1 708, у 1992 р. – 
1 634, у 1993 р. – 1 855, у 1994 р. – 2 164, у 1995 р. – 
2 746, у 1996 р. – 3 413, у 1997 р. – 3 583, у 1998 р. – 
4 051, у 1999 р. – 4 532 (найвищий показник), у 
2000 р. – 4 249, у 2001 р. – 3 951, у 2002 р. – 
3 266, у 2003 р. – 3 039, у 2004 р. – 2 858, у 2005 р. – 
2 764, у 2006 р. – 2 710, у 2007 р. – 2 745, за 
9 місяців 2008 року – 2 637 осіб. 

Отже, починаючи з 1981 року, кількість 
наркоманів постійно зростала. Особливо це було 
помітно у часи суспільної кризи – середині та 
наприкінці 1990 років. У цей період часу лікарі 
значній кількості людей встановлювали діагноз 
«наркоманія». Цю динаміку можна простежити за 
такими даними: у 1981 р. вперше було встановлено 
діагноз «наркоманія» 38 особам, у 1983 р. – 106, 
у 1985 р. – 423, у 1987 р. – 549, у 1989 р. – 215, у 
1991 р. – 193, у 1993 р. – 424, у 1995 р. – 916, у 
1996 р. – 992 (найвищий показник), у 1998 р. – 
641, у 2000р. – 508, у 2001 р. – 432, у 2002 р. – 
580, у 2003 р. – 366, у 2004 р. – 258, у 2005 р. – 
206, у 2006 р. – 157, у 2007 р. – 124 особам [2, 
с. 61]. 

Як видно, пік зростання наркотизації також 
припадає на кризові 1995-1996 роки. Але згодом 
можна помітити і позитивну тенденцію до зниження 
кількості випадків наркотизації населення наприкінці 
ХХ і на початку ХХІ ст. Основна причина – деяке 
поліпшення економічної та політичної ситуації у 
країні, прийняття урядом ряду дієвих документів, 
які сприяли активізації суспільства у боротьбі з 
цим соціальним злом та високий рівень смертності 
серед наркотично залежних людей. За останні 
10 років смертність серед наркоманів зросла у 
40 разів. За статистичними відомостями у Мико-
лаївському обласному наркологічному диспансері 
у 1981 році на обліку було лише 19 неповнолітніх 
осіб, у 1984-му – 94, 1987-му – 140 (найвищий 
показник), 1990-му – 11, 1993-му – 23, 1996-му – 51, 
2000-му – 14, 2003-му – 6, 2006-му – 2, і за 9 місяців 
2008 року – 1 особа. Серед загального числа 
наркоманів у 1984 році 23,9 % складали підлітки. 
Сьогодні на 10 тис. населення припадає 22,6 осіб, 
що знаходяться на диспансерному обліку хворих 
на наркотизм. Профілактичні огляди в закладах 
освіти дозволили зменшити питому вагу підлітків 
у структурі поширення наркоманії в цілому до 
0,4 % у 1999 р. і до 0,04 % у 2007 р. [2, с. 61, 62]. 

Зниження динаміки розвитку наркоманії і 
токсикоманії у нинішній час свідчить, у певній 
мірі, і про латентність цього явища, а не про 
можливе кардинальне зниження чисельності нарко-
тично залежних осіб, яке значно відрізняється від 
офіційної статистики. 

Отже, як свідчать наведені дані, загострення 
наркоманії припадає на періоди кризи та нестабіль-
ності. Аналіз показує, що ускладнення економічної 

ситуації, збідніння основної маси народу, політичні 
катаклізми тощо прямопропорційно впливають 
на зростання кількості споживачів наркотичних і 
токсичних речовин. 2008 рік став початком нової 
світової економічної кризи, в яку у повній мірі 
втягнута і Україна. Отже, прогнози невтішні. 

Важливо відмітити, що у 1980-1990-х роках 
Миколаївська область займала перші рейтингові 
місця в Україні за поширеністю наркоманії. 
Починаючи з 2000 року, цей показник дещо 
зменшувався. У 2007 році область опустилася на 
8-ме місце в Україні (перші 5 місць займають: 
місто Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська 
та Кіровоградська області) із наркотизації населення. 
Найнижчий показник наркотизації у Закарпатській 
області (0,8 осіб на 100 тис. населення) [2, с. 61, 
62, 64, 65, 68]. 

Отже, можна констатувати і той факт, що 
популярність наркотиків серед населення починає 
знижуватися, і ця тенденція має позитивний 
розвиток. Для підтвердження цієї тези було 
проведення інтерв’ю, у якому брали участь 36 осіб, 
які регулярно вживають наркотики протягом 
декількох років; було встановлено, що майже 
90 % з них мають бажання позбутися наркотичної 
залежності й більше 75 % з них добровільно та 
примусово (за ініціативою батьків та інших членів 
родини) докладали до цього зусилля. Але в силу 
різних причин знову почали вживати наркотики, 
тому розуміють, що зробити це надзвичайно 
важко – високий рівень фізичної і психологічної 
залежності. Але були і такі, які не бажали полишати 
вживання наркотиків. На їх думку, ця справа 
безперспективна, бо психологічна залежність у 
людини залишається на багато років, можливо й 
назавжди, і у будь-який час у неї може виникнути 
спонтанне бажання повернутися до наркотиків. 

Досліджуючи процес наркотизації, автор особисто 
провів 15 бесід з наркотично залежними особами, 
що дозволило створити цілісне уявлення про шлях 
значної кількості молодих людей до наркотиків. 
Так, 20-річний юнак з семирічним наркотичним 
стажем, розповідаючи про свій особистий шлях 
до наркотиків відзначив, що він почав вживати 
наркотичні препарати з 13 річного віку у компанії 
шкільних друзів під опікою 20-24-річних дорослих 
наркоманів, які мали значний досвід у цій справі. 
Дуже скоро завдяки їм він «пройшов курс молодого 
бійця» і досяг «майстерності». Спочатку від 
«опікунів» він отримав декілька заохочувальних 
доз безкоштовно. Згодом для отримання чергової 
порції опію він спочатку виносив з дому гроші, 
цінні речі, майно, книги з родинної бібліотеки, 
потім займався дрібними крадіжками, що стало 
приводом для його затримки органами правопорядку 
та притягнення до відповідальності, а потім 
займався поширенням наркотиків серед підлітків 
та залучав їх до вживання макових наркотиків. У 
сім’ї виникли серйозні конфлікти і суперечки. 
Батьки спочатку вкрай негативно ставилися до 
факту вживання сином наркотиків. Потім зрозуміли 
безперспективність свого негативного ставлення 
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і стали на шлях допомоги синові. Декілька разів 
він проходив курс лікування у спеціальному 
медичному закладі, але це приносило позитивний 
результат лише на короткий період часу – він 
знову і знову повертався до наркотиків. Візити до 
гіпнотизерів, екстрасенсів, «чаклунів» і ворожок, 
відвідування церкви, спілкування зі священиком 
були марними. У молодої людини виникла сильна 
психологічна і фізична залежність, яку він подолати 
не в змозі – наркотик виявився сильнішим. 

Факт залучення підлітків до наркотиків і 
психотропних речовин у компаніях однолітків 
підтверджується також дослідженнями професора 
А.Ф. Кисельова. На його думку, бажання підлітка 
звільнитися з-під опіки батьків, коли жорстко 
регламентований розпорядок його життя, приводить 
на вулицю, де його поведінка одразу змінюється 
повною свободою, а постійна опіка у повсякденному 
житті – самостійністю, що нерідко відкриває шлях 
до наркотиків. Хлопчика чи дівчинку притягає те, 
що раніше заборонялося. Вживання наркотичної 
речовини або одурманюючих засобів бувають також 
викликані бажанням «вкусить запретные ранее 
плоды», випробувати все на собі, бравада, 
самовпевненість тощо [2, с. 8-9]. Відомо, що у 
підлітковому віці діти схильні до згуртування, 
групування, створення компаній. У вільний час, 
збираючись докупи за місцем помешкання, вони 
грають у футбол, рухливі ігри, спілкуються, а 
інколи грають у карти, азартні ігри, вживають 
горілку, вино, пиво, палять цигарки та вживають 
наркотики. Як правило, спочатку це віддалені та 
відлюдні місця – старі покинуті будівлі, глухі 
паркові зони, берег річки. Згодом місцем зустрічі 
стають кав’ярні, бари, нічні клуби, дискотеки. За 
спостереженням лікарів-наркологів типовий шлях 
наркомана – тютюнопаління, зловживання спиртними 
напоями у вуличних компаніях, куріння коноплі, 
і в решті-решт – перехід до важких наркотиків. 
До того ж, за наявності коштів придбати наркотики 
у підпільній «торговій мережі» не складає ніяких 
проблем для наркомана. А.А. Коломієць довів, що 
70 % людей, які палять, зловживають алкоголем 
та наркотичними засобами, вперше пробували це 
саме в територіальних групах і у ранньому віці 
[2, с. 9]. Поступово групу починають об’єднувати 
спільні інтереси, проведення вільного часу і вживання 
наркотиків, обмін думками про відчуття, що 
викликає спожитий наркотик. Відбувається свого 
роду процес підвищення «кваліфікації», коли більш 
досвідченні діляться досвідом з тільки-но почи-
наючими. З часом споживачі від слабких наркотиків 
переходять до більш сильних. У них з’являються 
розлади сну, апетиту, порушення координації рухів, 

невпевнена хода, почервоніння очей, запалення 
слизових оболонок, бліде обличчя, шкіра землистого 
кольору, озноб, різке, на перший погляд, безпричинне 
підвищення температури, підвищений або знижений 
кров’яний тиск, тахікардія, блювота, судоми, нежить. 
Психологічна залежність повністю переходить у 
фізичну, що значно ускладнює ресоціалізацію 
людини. І з часом, як справедливо наголошує 
Г.Д. Золотова, «наркоманія поступово стає стилем 
життя підлітків та молоді, завдає шкоди близьким, 
оточуючим наркомана, суспільству в цілому» [8, с. 3]. 

Спільне використання голок, шприців, посуду 
для приготування наркотиків сприяє поширенню 
ВІЛ/СНІДу, гепатиту С, сифілісу та інших хвороб, 
що передаються через кров. Сьогодні серед нарко-
манів, які знаходяться на обліку у Миколаївському 
наркологічному диспансері – 41,7 % ВІЛ-інфікованих. 
Відмітимо, що серед підлітків популярні летючі 
речовини, марихуана, транквілізатори, опіоїди, 
галюциногени. 

Отже, вживання наркотиків – широко доступне 
і поширене явище серед населення, а особливо 
молоді. Основними ж причинами поширення 
наркотиків є соціальні потрясіння у країні, політична 
нестабільність, корупція, правовий нігілізм, при 
яких найвразливішою верствою населення є 
молодь, яка ще не готова винести незгоди життя, 
самореалізуватися, самоствердитися, і певна частина 
її шукає порятунку в наркотичному дурмані, а 
також низький рівень знань про негативний вплив 
наркотиків на здоров’я та життя людини. Соціальна 
незрілість, безвідповідальність, легковажність, 
бажання отримати задоволення, ейфорію є основними 
причинами вживання наркотичних і токсичних 
речовин. А також наївні думки про те, що в будь-
який момент можна кинути вживати наркотики 
та забути про їх існування. Зусилля держави 
націлені на подолання наркотичної чуми поки що 
відчутних позитивних результатів не принесли. У 
свою чергу, існування споживачів наркотиків свідчить 
про зростання незаконного обігу наркотиків та 
тенденції до розширення їх ринку збуту і наявності 
злочинів пов’язаних із незаконним їх виробництвом. 
Наркотизм є однією з найважливіших причин 
поширенням ВІЛ/СНІДу. Доступність наркотичних 
речовин для бажаючих їх придбати сприяє залученню 
молоді до наркотиків. Відбувається соціально-
територіальна локалізація наркотизму. 

Важливо наголосити на тому, що сьогодні 
наркотизація має тенденцію до латентності, яка 
у недалекому майбутньому може спричинити 
різке зростання наркотично залежних людей та 
кардинально змінити офіційну статистику. 
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