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З давніх часів алкоголізм і наркоманія є суттєвою медичною, соціа-
льною, економічною, психологічною і правовою проблемою. За останніми 
даними в Україні зареєстровано понад  900 тис. хворих з алкогольною та 
близько 100 тис. осіб з наркотичною залежністю. Тому вивчення даної 
проблеми є дуже актуальним у наш час. 

Тютюнопалíння (або просто паління) — набута шкідлива звичка 
вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну. Найважливішим ком-
понентом тютюнового диму є нікотин. Регулярне вживання нікотину 
викликає тютюнову залежність. 
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Найбільш поширеним наслідком паління є розвинення раку легень. 
Схильність до цього захворювання у людей, які не палять, становить 1%, 
у тих, що викурюють до 10 цигарок за добу, — 8%, а відповідно 10-20 ци-
гарок —10%, понад 20 цигарок — 23%. За офіційною статистикою в 
Україні щороку від хвороб пов'язаних з курінням помирає більш ніж 100 
тисяч чоловік. 

Алкоголізм - захворювання, що викликається систематичним вжи-
ванням алкогольних напоїв, що характеризується патологічним потягом 
до них, призводить до психічних і фізичних розладів та порушує соціальні 
стосунки особи, яка страждає цим захворюванням. Найважчою стадією є 
синдром фізичної залежності від алкоголю, при якому раптове припинен-
ня його вживання може викликати такі симптоми, як тремор, страх, 
галюцинації або марення. 

Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей, 
за даними Національної ради з питань охорони здоров'я. За даними екс-
міністра охорони здоров'я України професора Миколи Поліщука, щодня 
алкоголь вбиває 40 українців. Це близько 8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч — 
кардіопатій, а також інші захворювання і нещасні випадки, пов'язані із 
вживанням алкоголю. Крім того, за його словами, в Україні зараз 
фіксується 25-30% випадків дитячої патології новонароджених і дуже час-
то причиною цього є саме алкоголь, тобто вживання алкоголю як матір'ю, 
так і батьком. Але цей факт зазвичай не розголошується. Майже 40% 
українських підлітків 14 — 18 років регулярно вживають спиртні напої. Ал-
коголь є причиною передчасної смерті майже 30% українських чоловіків. 
За офіційними даними рівень споживання алкоголю в Україні складає 
майже 18 літрів на рік. З кожним роком алкоголізм поширюється (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка споживання алкоголю в Україні 

 
Наркоманія (від грецьких слів narke - заціпеніння, сон, і mania - 

божевілля, пристрасть, потяг) - група хвороб, що виникає внаслідок сис-
тематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до 
затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків. Проявами 
наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, а також роз-
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виток абстиненції внаслідок припинення їх прийому. 
Розрізняють позитивну прихильність - прийом наркотику для досяг-

нення приємного ефекту (ейфорія, відчуття бадьорості, підвищений 
настрій) і негативну прихильність - прийом наркотику для того, щоб позбу-
тися поганого самопочуття. Фізична залежність означає тяжкі і навіть 
болючі відчуття, хворобливий стан при перерві постійного прийому 
наркотиків (як прийнято називати в народі - ломка). Від цих відчуттів рятує 
поновлення прийому наркотиків. 

Серед причин виникнення й розвитку наркоманії найчастіше нази-
вають особливості характеру, психічні і фізичні розлади, вплив різних 
соціальних чинників. Нерідкими є також випадки виникнення наркоманії 
серед хворих, змушених тривалий час приймати наркотичні речовини в 
медичних цілях. Багато лікарських засобів, які застосовуються в офіційній 
медицині (в основному снодійні, заспокійливі і знеболюючі), можуть вик-
ликати важкі форми наркотичної залежності, що є серйозної проблемою їх 
застосування. 

За даними незалежних експертів кількість наркозалежних в Україні - 
1,5-2 мільйона осіб, що в десятки разів перевищує офіційні цифри. МВС 
констатує, що кожен із семи тяжких злочинів вчинено у сфері обігу 
наркотиків. 

Міністерство охорони здоров`я заявило, що «від 8% до 26% 
школярів у віці 13-16 років пробували наркотики хоча б один раз». Нині 
наркозалежність помолодшала до 10-11-ти років. Останніми роками 
Україна послідовно прямує до національної катастрофи: кількість нарко-
залежних зростає все більше, і більше. Особливо небезпечними є 
Дніпропетровська та Одеська області, а також місто Київ (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнем розповсюдження 

наркозалежності у 2013 році 
 

Таким чином, широке розповсюдження алкоголізму та 
наркозалежності в Україні є негативним фактором людського розвитку. Це 
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призводить до скорочення тривалості життя населення, високої 
смертності населення у молодому віці, збільшенню вроджених аномалій у 
дітей. Все це призводить до депопуляції населення країни.  
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