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Зауваження Загального порядку ООН №20 
(2016) про реалізацію прав дитини в 

підлітковому віці (General comments #20)
(затверджено 6 грудня 2016 р. Комітетом ООН з прав 

дитини) 

Завдання документу
  

• надання пояснень щодо законодавства, політики та послуг, необхідних для розвитку підлітків з 
урахуванням їх прав;

• звернення уваги держав на можливості та виклики, що виникають у підлітковому віці.

Етап життя, який характеризується як зростаючими 
можливостями, здібностями, прагненнями, енергією та 

творчістю так і значною уразливістю

 ФОКУС- діти підліткового 
віку (другого десятиріччя 

життя)

Найкращі інтереси дитини
22. …  Усі заходи з впровадження Конвенції, включаючи законодавство, політику, економічно-

соціальне планування, прийняття рішень і бюджетні рішення, повинні виконуватися 
відповідно до процедур, що забезпечують прийняття найкращих інтересів дитини, в тому 
числі підлітків, як першочергового міркування в усіх діях, що їх стосуються. 

… при визначенні найкращих інтересів мають враховуватися думки дітей відповідно до їх здібностей, що 
розвиваються, і з урахуванням особливостей дитини. Державам необхідно вживати заходів, щоб 
думкам підлітків надавалося належне значення з розвитком їх розуміння суті речей і дорослішання. 



Наявна доказова база 
Проекти Цільова група Хвилі Методологічні засади

http://www.hbsc.org/

Здоров’я та поведінкові 
орієнтації учнівської 
молоді
 

• Учні 11–17 
років

• Навчальний 
заклад

2002, 2006, 2010, 
2014, 
2018 (13337 респ.), 
2022

Метод отримання інформації:
самозаповнення формалізованого 
запитальника у навчальних 
аудиторіях + індивідуальний 
конверт

Регіони опитування: 
24 області та м. Київ, 
(окрім Криму, територій Донецької, 
Луганської областей, 
непідконтрольних Україні з 2015) 

Національна вибіркова сукупність 
дає можливість аналізу за віком, 
статтю, типом навчального закладу, 
типом поселення, регіоном, типом 
сім’ї, матеріальним станом тощо. 

www.espad.org

Європейське опитування 
учнів щодо вживання 
алкоголю та інших 
наркотичних речовин

• Учні 14–17 
років

• Навчальний 
заклад

1995, 1999, 2003, 
2007, 2011, 2015, 
2019 (8 509 респ.), 
2023

     Національні партнери:

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) – технічна підтримка проектів в Україні
Міністерство освіти і науки України
Міністерство молоді та спорту України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ «Центр громадського здоров’я» 



САМООЦІНКА ЗДОРОВ’Я: ЧАСТКА  МОЛОДІ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ ТА 
ВВАЖАЄ СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я «ПОГАНИМ» І «ДУЖЕ 
ПОГАНИМ», %

2010 рік – 30%
2014 рік – 21% 
2018 рік – 20% (середнє по країнам HBSC – 14%) 

  HBSC-2018



САМОПОЧУТТЯ

• Кожен 4-й підліток упродовж останніх 12 місяців, 
почував(ла) себе таким(ою) сумним(ою) або 
безнадійним(ою) «майже щодня» протягом двох 
або більше тижнів поспіль, що припиняв(ла) 
займатися звичними справами.

Серед них:
• Кожен 3-й оцінив своє здоров'я як 

«посереднє»
• Кожен 4-й зазначив, що в цілому «не 

дуже щасливий(а)» АБО «зовсім 
нещасливий(а)»

  HBSC-2018



НАСТРІЙ: 
частка тих, хто за останні 30 днів НІКОЛИ не почували себе впевненими 
(не відчували  власних здібностей) вирішувати особисті проблеми, %

з 15 років частка хлопців у 1,3 рази вища, ніж серед дівчат 
  HBSC-2018



ДОСТУПНІСТЬ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Сума відповідей «дуже легко» та «скоріше, легко», %



ДОСТУПНІСТЬ СИГАРЕТ

ESPAD-2019

Сума відповідей «дуже легко» та «скоріше, легко», %



ДОСТУПНІСТЬ АЛКОГОЛЮ

ESPAD-2019



ДОСТУПНІСТЬ МАРИХУАНИ АБО ГАШИШУ

Сума відповідей «дуже легко» та «скоріше, легко», %

ESPAD-2019



ДОСВІД КУРІННЯ

Електронних сигаретСигарет (окрім електронних)



ДОСВІД КУРІННЯ СЕРЕД 15-16-РІЧНИХ
Частка молодих людей, які курили 

сигарети «щодня» протягом 
останніх 30 днів, %

(міжнародні дані ESPAD–2015) 

Курили сигарети  (хоча б 1 раз) за останні 30 днів, %, 

Курили сигарети хоча б 1 раз в житті, % 

ESPAD-2019



ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ Кожен п’ятий (22,5%) підліток 
вживав алкоголь більше трьох днів 
протягом останніх 30 днів

85,7%



ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ СЕРЕД 15-16-РІЧНИХ (У ДИНАМІЦІ)

  ESPAD-2019

Хоча б 1 раз 
за останні 
30 днів,%

Хоча б 1 раз 
за останні 

12 місяців,%



МОТИВИ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ 



Досвід вживання будь-яких наркотичних речовин 
серед 15-16-річних протягом життя

• 18% підлітків, хоча б один раз в житті, вживали будь-які наркотичні 
речовини



ВЖИВАННЯ НОВИХ ПАР
(КУРИЛЬНІ СУМІШІ, ПОРОШКИ, КРИСТАЛИ, ПІГУЛКИ, У ВИГЛЯДІ РІДИН ТОЩО)

• Серед тих, хто вживав ПАР протягом останні 12 місяців, найбільше вживали у вигляді 
курильних сумішей – 4,1%  (хлопці - 4,6%, дівчата -  3,6%) 



ПОЛІНАРКОМАНІЯ (ВЖИВАННЯ ДВОХ АБО БІЛЬШЕ РЕЧОВИН У ПОЄДНАННІ, ОДНОЧАСНЕ ВЖИВАННЯ 
НАРКОТИКІВ) 

  Серед усіх
  2007 2011 2015 2019
Куріння 11,7 8,7 6,6 6,1
Алкоголь 8,2 7,9 3,9 5,1
Транквілізатори 4,1 2,2 1,7 2,1
Канабіс 2,5 3,0 2,5 2,7
Інші наркотики, крім канабісу 4,1 4,1 3,8 2,8
2+ речовини 5,8 5,5 4,4 4,0

в тому числі:
3+ речовини 1,8 1,9 1,1 1,8

Куріння: 5 і більше сигарет за останні 30 днів
Алкоголь: 10 і більше разів за останні 30 днів
Транквілізатори: будь-яке вживання протягом життя без 
призначення лікаря
Канабіс: будь-яке вживання за останні 30 днів
Інші наркотики, крім канабісу: будь-яке вживання протягом життя

Динаміка вживання окремих речовин та 
полінаркоманія серед 15-16-річних підлітків, % Поведінкові практики

14%, що вживали 2+ 
речовин, грали в азартні 
ігри, як мінімум 2-3 рази на 
тиждень, протягом 
останніх 12 місяців 

Серед тих, хто вживає 2+ 
речовини, в два рази 
більше жертв булінгу, ніж 
серед тих, хто не практикує 
полінаркоманію 
(відповідно 21,2% та 9,5%). 

Агресорів серед тих, хто 
вживає 2+ речовин у 3,7 
разів більше, ніж серед 
тих, хто вживає 0 речовин 
(відповідно 17,4% та 4,7%).



❑ Доступність: спостерігається тенденція до зближення між хлопчиками та 
дівчатами, головним чином через підвищення сприйняття доступності серед 
дівчат.

❑ Існує стійка тенденція зменшення досвіду куріння протягом життя серед 
хлопчиків та дівчат.

❑ З 2003 року спостерігається тенденція зменшення споживання алкоголю, але 
в 2019 році частка дівчат-підлітків, які повідомили про свій досвід вживання 
алкоголю протягом життя, значно зросла.

❑ Вживання каннабісу продовжує незначно зменшуватися, але дані хвилі 2019 
року зафіксували стабільність серед дівчат та зменшення серед хлопців. 

❑ Загальна стабільна тенденція зменшення поширеності вживання будь-яких 
наркотиків спостерігалась у 2007 році, але у 2015 та 2019 роках – фіксуємо 
незначне зменшення серед хлопців, але помітне зростання серед дівчат. 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ



НЕОБХІДНІ КРОКИ

❑ Міжгалузеве багаторівневе співробітництво всіх зацікавлених сторін із 
концентрацією ресурсів (в тому числі кадрових, фінансових та матеріально-технічних) 
на розв’язання найбільш гострих проблем, тобто  цілеспрямована ідеологія 
формування здорового способу життя молоді має бути покладена в основу 
комплексної та системної роботи органів державної влади і місцевого 
самоврядування, громадських організацій, сім’ї та інших соціальних інститутів.

❑ Підтримка та розвиток соціальних проектів та програм профілактики вживання 
алкоголю та спроби наркотичних речовин, ініційованих молодими людьми для 
формування соціальної політики окремого ОТГ, населеного пункту, громади, 
мікрорайону, навчального закладу.

❑ Підтримка моніторингових досліджень, які дають можливість бачити динаміку 
поширення серед дітей та молоді підліткового віку вживання психоактивних речовин, 
користування соціальними мережами, булінгу тощо

❑ Впровадження системи моніторингових індикаторів для оцінки ситуації та 
коригування нормативно-правого поля, конкретних програм та інтервенцій. 



ПУБЛІКАЦІЇ HBSC
Міжнародні звіти HBSC: www.hbsc.org 

Національні звіти HBSC: www.uisr.org.ua/hbsc



ПУБЛІКАЦІЇ ESPAD
Міжнародні звіти ESPAD: www.espad.org 

Національні звіти ESPAD: www.uisr.org.ua/espad

2007



ІНФОРМАЦІЙНА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ, 
ПІДЛІТКАМИ ТА МОЛОДДЮ, В ТОМУ ЧИСЛІ З ГРУП РИЗИКУ, УРАЗЛИВИМИ ТА 

СХИЛЬНИМИ ДО СИТУАТИВНОГО РИЗИКУ

Країни проекту: 
Азербайджан, 
Білорусь, Грузія, 
Молдова, Україна 

Можливості у межах платформи:

- Мережі організацій, що надають  соціально-медичні послуги 

- Бібліотека для дослідників соціально-медичних аспектів 

- Проведення вебінарів для тих, працює з підлітками, надавачів послуг, 
педагогів, батьків

- Навчання за відеоматеріалами, курси для самонавчання 

- Відкрита для партнерів, зацікавлених організацій державного та  
недержавного секторів, міжнародних організацій, грантових програм 
та проектів.



Дослідницька команда :
Громадська організація «Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка»
Тел. (044) 501–50–75
Тел./факс: (044) 501–50–76
http: www.uisr.org.ua e-mail: info@uisr.org.ua 

Завідувач відділу моніторингу і 
оцінки соціальних проєктів: 
Павлова Дарина, d.pavlova@outlook.com 

Голова правління: Балакірєва Ольга, 
                                        bon.smc@gmail.com 

http://www.uisr.org.ua/
mailto:info@uisr.org.ua
mailto:d.pavlova@outlook.com
mailto:bon.smc@gmail.com

