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1. Актуальність та стислий огляд проблеми 
Проблема суїцидальної поведінки родом із дитинства людства. Її 

прояви зафіксовані у багатьох міфах та традиціях різних народів світу 
(варто лише згадати всім відоме «харакірі»). Це винятково людський 
акт, який зустрічається у всіх культурах.  

Суїцид розглядається як головна причина смертей в усьому світі, 
тому він є значною суспільною проблемою. Так експерти ООН 

вважають, що рівень суїцидальної активності значною мірою 
характеризує суспільне здоров’я як визначальний критерій якості 
життя населення, важливий індикатор соціального, економічного і 
політичного стану суспільства.  

В США суїцид входить до числа перших десяти причин смерті, у  
той час як в Канаді - відбувається близько 3800 суїцидів щороку. До 
рейтингу країн з високим рівнем самогубств також потрапила Україна. 
Поряд з нею країни з високим числом суїцидів представлені Латвією 
(42.5 суїциду на 100.000 населення), Литвою (42.1), Естонією (38.2), 
Росією (37.8) і Угорщиною (35.9). Країни з низьким рейтингом суїцидів 
представлені Гватемалою (0.5), Філіппінами (0,5), Албанією (1.4), 
Домініканської Республікою (2.1) та Вірменією (2.3). Однак, точне 
порівняння рейтингу суїцидів серед країн провести важко, так як 
недостовірна офіційна статистика і різні методи сертифікації причини 
смерті. Варто підкреслити, що деякі дослідники вважають, що 
офіційна статистика значно недооцінює дійсне число суїцидів.  

Причини суїцидальної поведінки дуже складні і численні. Їх 
можна шукати в біологічних, генетичних, психологічних та соціальних 
сферах людини. Так, ВОЗ наводить перелік із 800 причин скоєння 
суїцидальної поведінки, серед яких 41%  невідомі, 19% пов’язано зі 
страхом перед покаранням,  18% – із душевними хворобами, 18% - з 
домашніми розчаруваннями, 6% - зі страстями, 3% - з грошовими 
втратами, 1,4% - з пересиченістю життям. Існують різні теорії щодо 
причин скоєння самогубств, серед яких біологічні теорії, психологічні 
теорії (З. Фрейд, Е. Шнейдман та ін.), соціологічні (Е. Дюркгейм тощо) 
та деякі інші.  

Незважаючи на те, що люди звичайно вчиняють суїцид у 
екстремальних ситуаціях, таких, як розлучення, втрата роботи або 
навчання, більшість експертів припускає, що це скоріше привід для 
здійснення суїциду, ніж його причина. Більшість людей, які вбивають 
себе, страждають від депресії, яка часто не діагностується і не 
лікується. Так як депресія часто лежить в основі суїциду, вивчення 
причин депресії може допомогти вченим зрозуміти причини суїциду. 
Інші психічні хвороби, такі як біполярні розлади, шизофренія і тривожні 
розлади можуть також спричинити суїцидальну поведінку.  
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Певні аспекти людського життя збільшують імовірність спроб 
суїциду. Багато вчених найбільш важливим фактором суїциду вважають 
відчуття людиною безнадії. Особи з відчуттям безнадійності можуть 
розглядати суїцид як єдиний спосіб вирішення своїх проблем. Люди з 
душевними хворобами, розладами особистості, а також особи, що 
зловживають психоактивними речовинами, також мають високий ризик 
суїциду. Насправді, люди, які страждають недіагнозтованими психічними 
хворобами, здійснюють близько 90% всіх суїцидів. Соматичні хвороби 
також збільшують ризик суїциду, особливо коли вони супроводжують 
депресії. Близько 1/3 дорослих, які скоїли суїцид, страждали від 
соматичних хвороб під час своєї смерті. 

Інший фактор ризику суїциду полягає в наявності попередніх 
суїцидальних спроб, а також в наявності випадків суїциду серед родичів. 
Важливу роль відіграє соціальна ізоляція індивіда. Люди, що живуть 
самотньо або мають мало близьких друзів, не отримують емоційної 
підтримки, яка попередила б появу почуття безнадійності і 
ірраціональних думок під час важкого періоду їх життя. 

Українська держава головним своїм пріоритетом, найвищою 
соціальною цінністю визнала людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку [Конституція України, ст.3]. Проте нині країна 
переживає складний період, пов'язаний з тотальною, в тому числі 
економічною, кризою, що призводить до загострення багатьох 
соціальних протиріч, в тому числі актуалізує проблеми суїцидальної 
поведінки. Таким чином, досліджувана проблема з однієї сторони 
визначається наявними суспільними умовами, з іншої – виступає 
показником та «лакмусовим папером» рівня життя населення та 
розвитку держави, суспільства загалом. Суїцидальна поведінка як 
суспільне явище має комплексний характер і потребує відповідного 
багатогранного дослідження. Як підкреслює А.Г.Амбрумова: “Суїцид – 
це не тільки індивідуальна поведінкова реакція, зумовлена 
психологічними і патопсихологічними особливостями особистості в 
екстримальних життєвих обставинах. Суїцидний феномен являє 
собою статистично стійке соціальне явище, поширення якого 
підпорядковується певним закономірностям, пов’язаним із соціально-
економічними, культурно-історичними і етнічними умовами розвитку 
країни і окремих її регіонів”.  

Необхідність даного дослідження: 
1. Аналіз суіцидальної поведінки є невід’ємною складовою системи 

демографічних показників у провідних країнах Західної Європи, так 
як проблема росту суіцидальних показників набуває все більших 
масштабів. Україна теж належить до групи країн з високим рівнем 

суїцидної активності при тому, що подібні дослідницькі практики 

не поширені на її теренах, зокрема у Вінницькій області.  
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2. Моніторинг ситуації щодо проблем поширення суіцидальної 
поведінки в Україні загалом та в окремих її областях (в тому числі у 
Вінницькій) є досить обмеженим у рамках державницьких 
досліджень і  набуває більш розгорнутого вигляду лише у рамках 
практик окремих приватних організацій. 

3. Гендерний вимір дослідження суіцидальної поведінки недостатньо 
вивчений, розкритий лише опосередковано, у межах інших досить 
віддалених по тематиці досліджень, хоча потребує окремої уваги в 
рамках актуалізованих сьогодні гендерних практик. 

2. Методологія та джерела інформації 
Суїцидальна поведінка як суспільне явище має комплексний 

характер і потребує відповідного багатогранного аналізу, тому дане 
дослідження складалось із двох етапів. Першим кроком став 
вторинний аналіз інформації, який дозволив скласти загальний опис 
стану суїцидальної активності у Вінницькій області, зокрема серед 
чоловіків, та проаналізувати вплив на неї економічних факторів. Його 
основою стали статистичні дані Державного комітету статистики 
України та Вінницької області, а також Центру кризових станів 
Вінницької області. На другому етапі було проведено експертне 
опитування, основним завданням якого було з’ясувати, які можуть 
бути причини суїцидальної поведінки серед чоловіків Вінницької 
області. (Про експертне опитування) 
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3. Інтерпретація понять 
 

Суїцидальна поведінка – це будь-які внутрішні або зовнішні 
форми психічних актів, що направляються уявленнями про позбавлення 
себе життя. Суїцидальна поведінка виявляється в двох основних формах: 
зовнішніх і внутрішніх. До внутрішніх форм відносять: суїцидальні думки 
(уявлення, переживання); суїцидальні тенденції (задуми, наміри). До 
зовнішніх форм - суїцидальні вияви; суїцидальні замахи (спроби). 

Суїцидальні думки (уявлення, переживання) - пасивні 
роздуми про відсутність цінності, значення життя («жити не варто», 
«щастя в житті немає», не «живеш, а існуєш»), а також уявлення, 
фантазії на тему своєї смерті, але не позбавлення себе життя («добре б 
померти», «хочеться заснути і не прокинутися»). 

Суїцидальні тенденції (задуми, наміри) - активні і серйозні 
роздуми, розробка плану суїциду, визначення способів здійснення 
самогубства, часу, місця його здійснення. 

Суїцидальні замахи (спроби) - цілеспрямована операція 
засобами позбавлення себе життя з метою покінчити життя 
самогубством або з демонстративно-шантажні цілями. 

Суіцид(самогубство) – будь-який випадок смерті, який 
безпосередньо або опосередковано є результатом позитивного або 
негативного вчинку, зробленого самим потерпілим, якщо останній знав 
про чекаючі його результати. Суїцид є усвідомлене позбавлення себе 
життя і, з цієї точки зору, самогубство є чисто людським свідомим, 
поведінковим актом. 

Фактори суїцидального ризику - фактори, що можуть сприяти 
розвитку суїцидального процесу. 

Групи причин суїцидальної поведінки  - групи факторів, які 
призводять до вчинення суїцидальної поведінки. 

Суїцидальна активність 
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4. Результати вторинного аналізу даних  
 4.1. Статистика самогубств по адміністративно-територіальним 

одиницям України за 2009 р. 
 
В Україні досить значна амплітуда коливань кількості вчинених 

самогубств залежно від області - різниця визначається сотнями 
зазначених випадків. Загалом по країні у сільській місцевості менша 
кількість самогубств, ніж у міських поселеннях; статистика по окремим 
областям говорить про те, що немає єдиної тенденції щодо 
детермінованості суіцидальної активності типом поселення, так як 
показники значно різняться залежно від області. Так, якщо в Донецькій 
області кількість самогубств у міських поселеннях доходить до показника 
у 908 осіб, а в сільських становить 184 особи, то у Тернопільській області 
на місто припадає 38 випадків самогубств, а на сільську місцевість – 73.  

Показники «макс-мін» говорять про наступне: максимальна 
кількість самогубств у міських поселеннях – у Донецькій області, а 
мінімальна – у Чернівецькій області; максимальна кількість самогубств у 
сільських поселеннях – у Одеськійобласті, а мінімальна – у м. Київ; 
максимальна кількість самогубств загалом – у Донецькій області, а 
мінімальна – у м. Севастополь.  

 
Область Міські поселення Сільські поселення Загалом % області по Україні 

АР Крим 263 193 456 4,82 

Вінницька 126 286 412 4,36 

Волинська 72 113 185 1,96 

Дніпропетровська 612 235 847 8,96 

Донецька 908 184 1092 11,55 

Житомирська 126 167 293 3,10 

Закарпатська 69 112 181 1,91 

Запорізька 296 169 465 4,92 

Ів.-Франківська 51 88 139 1,47 

Київська 153 214 367 3,88 

Кіровоградська 147 16 163 1,72 

Луганська 492 113 605 6,40 

Львівська 105 94 199 2,10 

Миколаївська 169 138 307 3,25 

Одеська 325 306 631 6,67 

Полтавська 195 245 440 4,65 

Рівненська 54 111 165 1,74 

Сумська 184 190 374 3,95 

Тернопільська 28 73 101 1,07 

Харківська 235 165 400 4,23 

Херсонська 160 151 311 3,29 

Хмельницька 79 154 233 2,46 

Черкаська 124 193 317 3,35 

Чернівецька 27 66 93 0,98 

Чернігівська 143 218 361 3,82 

м.Київ 109 0 109 1,15 

М.Севастополь 58 4 62 0,66 

Україна 5310 4148 9458 100,00 
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4.2. Місце Вінницької області серед інших адміністративно-

територіальних одиниць України за рівнем суіцидальної активності   
(2009 р.) 

 
Вінницька область не є найбільш проблемнішою за кількістю 

вчинення самогубств по Україні, проте говорити про неактуальність 
суіцидальної активності ще рано. Досліджувана область сьогодні займає 
20 місце серед інших адміністративно-територіальних одиниць країни за 
даним показником.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Область 

 

 
Загалом 

1 М.Севастополь 62 

2 Чернівецька 93 

3 Тернопільська 101 

4 м.Київ 109 

5 Ів.-Франківська 139 

6 Рівненська 165 

7 Закарпатська 181 

8 Волинська 185 

9 Львівська 199 

10 Хмельницька 233 

11 Житомирська 293 

12 Миколаївська 307 

13 Херсонська 311 

14 Кіровоградська 313 

15 Черкаська 317 

16 Чернігівська 361 

17 Київська 367 

18 Сумська 374 

19 Харківська 400 

20 Вінницька 412 

21 Полтавська 440 

22 АР Крим 456 

23 Запорізька 465 

24 Луганська 605 

25 Одеська 631 

26 Дніпропетровська 847 

27 Донецька 1092 
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№ 

п/п Область 

Міські 

поселення   

№ 

п/п Область 

Сільські 

поселення 

1 Чернівецька 27   1 М.Севастополь 4 

2 Тернопільська 28   2 Кіровоградська 16 

3 Ів.-Франківська 51   3 Чернівецька 66 

4 Рівненська 54   4 Тернопільська 73 

5 М.Севастополь 58   5 Ів.-Франківська 88 

6 Закарпатська 69   6 Львівська 94 

7 Волинська 72   7 Рівненська 111 

8 Хмельницька 79   8 Закарпатська 112 

9 Львівська 105   9 Волинська 113 

10 м.Київ 109   10 Луганська 113 

11 Черкаська 124   11 Миколаївська 138 

12 Вінницька 126   12 Херсонська 151 

13 Житомирська 126   13 Хмельницька 154 

14 Чернігівська 143   14 Харківська 165 

15 Кіровоградська 147   15 Житомирська 167 

16 Київська 153   16 Запорізька 169 

17 Херсонська 160   17 Донецька 184 

18 Миколаївська 169   18 Сумська 190 

19 Сумська 184   19 АР Крим 193 

20 Полтавська 195   20 Черкаська 193 

21 Харківська 235   21 Київська 214 

22 АР Крим 263   22 Чернігівська 218 

23 Запорізька 296   23 Дніпропетровська 235 

24 Одеська 325   24 Полтавська 245 

25 Луганська 492   25 Вінницька 286 

26 Дніпропетровська 612   26 Одеська 306 

27 Донецька 908   27 м.Київ   

 
4.3. Статистика самогубств у Вінницькій області (гендерний вимір) 
 
У Вінницькій області чітко простежується перевага кількості 

випадків самогубств серед чоловіків у порівнянні з жінками. Така 
тенденція помічена протягом чотирьох досліджуваних років               
(2006 – 2009 рр.). При цьому суіцидальна поведінка чоловіків складає 
абсолютну більшість серед загальної кількості подібних випадків по 
області – від 70 % до 87 %.  

 

Рік 

К-ть 
самогубств 
серед жінок, 

ос. 

% від 
заг. 

К-ть 
самогубств 

серед 
чоловіків, ос. 

% від 
заг. 

Кількість 
самогубств 

загалом, чол. 

2006 50 12,82 340 87,18 390 

2007 45 12,30 321 87,70 366 

2008 54 14,03 331 85,97 385 

2009 272 33,01 552 66,99 824 
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4.3.1. Визначення та аналіз показників динаміки суіцидальної 
поведінки серед чоловіків Вінницької області 

 
Протягом 2006 – 2009 рр. простежується ріст кількості самогубств 

серед чоловіків Вінницької області. Піковим став 2009 р., коли рівень 
суіцидів серед чоловіків виріс до 552 осіб за рік, що свідчить про 
нагальну необхідність дослідження даної проблеми та потребу у розробці 
й впровадженні профілактичних заходів. Середній коефіцієнт зростання 
становить 1,27 і відповідно середній щорічний темп приросту досягає 
27% на рік, що ще раз підкреслює наявність тенденції до постійного 
зростання кількості самогубств і загострення проблеми суіцидальної 
поведінки серед чоловічого населення області.  

 

Рік 

К-ть 
самогубств 

серед 
чоловіків, 

ос. 

Абсолютний 
базисний 
приріст* 

Абсолютний 
ланцюговий 

приріст** 

Базисний 
коефіцієнт 

(темп) 
зростання

*** 

Ланцюговий 
коефіцієнт 

(темп) 
зростання**

** 

Базисний 
темп 

приросту 

Ланцюговий 
темп 

приросту 

2006 340 0   1,00   0,00   

2007 321 -19 -19 0,94 0,94 -5,59 -5,59 

2008 331 -9 10 0,97 1,03 -2,65 3,12 

2009 552 212 221 1,62 1,67 62,35 66,77 

 
* Абсолютний базисний приріст показує наскільки відбувся ріст 

кількості самогубств у порівнянні із базисним роком, тобто 2006р. 
** Абсолютний ланцюговий приріст показує наскільки відбувся ріст 

кількості самогубств у порівнянні із попереднім роком 
*** Базисний темп зростання показує у скільки разів збільшилась 

кількість самогубств у порівнянні із базисним роком, тобто 2006 р. 
**** Ланцюговий темп зростання показує у скільки разів 

збільшилась кількість самогубств у порівнянні із попереднім роком 
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4.3.2. Вплив економічних факторів на вчинення навмисного 

самоушкодження серед чоловіків Вінницької області протягом          
2006-2009 рр. 

 
Економічний розвиток та економічна система країни загалом 

визначає всі інші сфери життя, є базисною щодо будь-яких суспільних 
феноменів, але ж, звичайно, не вичерпує їх суті. Відповідно причини 
будь-якого соціального явища, у тому числі й суіцидальної поведінки, 
слід шукати першочергово серед економічних причин. До визначальних 
економічних факторів, які потенційно детермінують суіцидальну 
поведінку, можна віднести наступні: загальний дохід, наявний дохід на 
одну особу, середньомісячна заробітня плата, кількість безробітніх тощо. 
Залежність між ростом самогубств серед чоловічого населення 
Вінницької області та відповідним економічним показником показує 
кореляція та коваріація. Звідси – найбільш впливовим фактором 
виявився рівень середньомісячної заробітньої плати, а рівень безробіття 
навпаки не визначає ріст суіцидальної активності населення. Дані 
показники не є у достатній мірі показовими, так як досліджуваний період 
є недостатнім для виявлення чіткого звязку між будь-якими феноменами. 
При цьому даний аналіз дає можливість побачити у загальному картину 
соціально-економічного розвитку регіону та використати її як фон для 
подальшого дослідження визначеної проблематики.  

 

Рік 

К-ть 
самогубств 

серед 
чоловіків, 

ос. 

Доходи 
всього, 

млн. 
грн. 

Наявний 
дохід на 

одну 
особу, 

грн. 

Середньомісячна 
з/п, грн. 

К-ть 
безробітніх 

2006 340 14788,00 6980,5 793 36222 

2007 321 19264,00 8963,3 1028 31372 

2008 331 25170,00 11676,4 1044 41509 

2009 552 27223,00 12380,2 1511 26031 

 
Корелювання з Коваріація з 

Доходи 
всього, 

млн. 
грн. 

Наявний 
дохід на 
одну 
особу, 
грн. 

Середньомісячна 
з/п 

К-ть 
безробітніх 

Доходи 
всього, 

млн. 
грн. 

Наявний 
доход 
на одну 
особу, 
грн. 

Середньомісячна 
з/п 

К-ть 
безробітніх 

0,637848 0,61333 0,900241 -0,75651 300565 127298,4 22527 -416810 
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5. Причини суіцидальної поведінки чоловіків у Вінницькій 
області: експертне опитування 

 
5.1. Опис вибірки  
 
У ході даного дослідження було опитано 43 представника 

організацій, чия діяльність пов’язана із дослідженням самогубств серед 
чоловіків Вінницької області або таких, які на практиці стикаються із 
даним явищем. Анкетування проводилось лише з людьми, що є 
достатньо обізнаними у визначеній сфері. Було опитано 15 державних 
службовців ГУ МВС України у Вінницькій області, 9 працівників соціальної 
служби, 6 лікарів Вінницької міської станції швидкої допомоги (ВМСШД), 5 
практикуючих психологів різних організацій («Прогресивні жінки», 
соціальна служба, ВОГО «Пані Всесвіт», «А-ВЕСТА»), 4 представників 
Відділу у справах сім’ї та молоді Вінницької РДА, 2 працівників мас-медіа, 
1 представника ВОМГО «Наше Поділля», 1 громадського діяча зі 
«Спільноти греків» та депутата, члена «Асоціації органів самоорганізації 
населення Вінниці».  

Всі опитані експерти умовно поділені на 5 груп – «Держслужбовці 
МВС», «Працівники соціальної служби», «Лікарі ВМСШД», «Психологи» 
та «Інші». Це дозволяє зробити аналіз отриманих даних більш показовим 
щодо розподілу експертних думок з різних питань.  
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5.2. Актуальність проблеми суїцидальної поведінки серед чоловіків 
для Вінницької області 

 
Для 44 % експертів проблема суїцидальної поведінки серед 

чоловіків Вінницької області є дійсно актуальною, інші ж 51 % 
допускають можливість значимості цієї проблеми. При цьому майже 40 % 
респондентів вважають, що рівень проблеми досяг критичної межі, хоча 
аж ніяк не є вкрай критичним. Крім того, критичність ситуації була 
визначена 50 % лікарів ВМСШД, які безпосередньо неодноразово 
стикались з випадками суїцидальної поведінки та 60 % психологів, які 
вивчають дане питання та можуть оцінити загальні суіцидальні тенденції 
серед населення області. Близько 25 % опитаних схильні вважати статус-
кво у цій сфері нейтральним, інші ж 25% не можуть оцінити стан 
проблеми. Таким чином, думка експертів підтверджує актуальність 
розпочатого дослідження.  

  
Питання 1. Чи є значимою для Вінницької області проблема 

суїцидальної поведінки серед чоловіків: 
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Питання 2. Рівень критичності ситуації щодо суїцидальної поведінки 

серед чоловіків у Вінницькій області: 
 

 

 
 
5.3. Моделі формування суїцидальної поведінки серед чоловіків 

Вінницької області 
 
Першочергово було визначено, наскільки важливий феномен 

наслідування для формування суїцидальної поведінки у людини. 
Результати опитування виглядають наступним чином: 

 

Оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
немає 

відповіді
Відповіли Всього

К-ть 

респондентів
3 3 0 6 12 8 3 1 1 3 3 40 43
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Наявність прикладу для наслідування (тобто певної моделі) 
суїцидальної поведінки не можна назвати визначальною, та вона 
безперечно має значення. Певна розкиданість результатів опитування 
може говорити про те, що одні експерти у своїй практиці зустрічали 
приклади суїцидальної поведінки чоловіків, визначені наявністю у них 
певного попереднього досвіду зіткнення з подіями такого 
роду(самогубствами); інші ж – не зустрічали взагалі. Деякі із останніх 
можуть допустити вагомість подібних моделей, та з впевненістю 
говорити про вирішальне їх значення не наважуються. Також така 
посередня оцінка наявності моделі суїцидальної поведінки може говорити 
про те, що вчинення власне самогубства дуже суб’єктивне рішення, тому 
потужність впливу наведеного фактору також є виключно особистісним 
показником, залежить від конкретної людини та ситуації.  

 
Експерти визначили наступні джерела формування суїцидальної 

поведінки: 
 висвітлення прикладів суїцидальної поведінки в ЗМІ; 
 спадкові психічні розлади – випадки самогубств у попередніх 

поколіннях; 

 самогубства серед знайомих, близьких людей, рідних. 
 
ЗМІ однозначно можна назвати найбільш визначальним джерелом 

формування у потенційного самогубця спочатку на підсвідомому, а потім 
і на свідомому рівні певної моделі суїцидальної поведінки. Медіапростір 
дає безліч прикладів для наслідування, і якщо вони потраплять на 
відповідний грунт, то можуть призвести до летальних наслідків.  

 
5.4. Ситуаційні фактори формування суїцидальної поведінки 
 
Першочергово було з’ясовано значення ситуаційних факторів для 

реалізації суїцидальної поведінки:  
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Експертами було виділено значну кількість факторів ситуаційного 
характеру. Їх було систематизовано за сферою походження. Таким 
чином, було отримано наступну картину:   

 
Фактори економічного характеру: 

 різке погіршення матеріального становища; 
 втрата заробітку/роботи; 
 неспроможність сплати кредитів; 
 фінансова нестабільність; 
 значні борги. 

 
Соціальні фактори (загальні): 

 неприйняття суспільством; 
 послаблення соціальних зв’язків; 
 зміна соціального статусу; 
 хитке положення в суспільстві; 

 
Фактори соціально-психологічного та соціально-побутового 

характеру: 

 сімейні сварки; 
 провокації; 
 незадоволення побутом; 
 нещасне кохання; 
 проблеми домашнього насильства; 
 відсутність друзів в критичній фазі життя; 
 втрата дружини/дитини; 
 зрада. 
 

Інше: 

 приклад самогубства серед знайомих;  
 висвітлення певних випадків самогубства в ЗМІ; 
 алкогольне сп’яніння; 
 конфлікт (загалом); 
 інвалідизація; 
 певна фізична травма; 
 наркотичний стан. 

 
5.5. Оцінка факторів суїцидального ризику 
 
На розгляд експертів було запропоновано оцінити кожен наведений фактор із переліку 

можливих факторів суїцидального ризику (психічні розлади, суїцидальна поведінка в минулому, 
наявність суїцидального наміру, самогубства в родині або серед знайомих, вербальні ознаки 

суїцидальної загрози) та виокремлено категорію «Інші» для внесення ними доповнень до даного 

списку.  
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Експерти підтримали наведений перелік - і відповідно до основних 
факторів суїцидального ризику можна віднести наступні (з урахуванням 
рівня їх значимості):  

1. Психічні розлади (Оцінка – 7,11); 
2. Наявність суїцидального наміру (Оцінка – 6,9; 
3. Суїцидальна поведінка в минулому (Оцінка – 6,87); 
4. Вербальні та невербальні ознаки суїцидальної загрози (Оцінка – 

5,24); 
5. Самогубства в родині та серед знайомих (Оцінка – 4,86); 
6. Інші (Оцінка – 4,82). До цієї категорії було віднесено 

зловживання алкоголем/алкогольне сп’яніння та нестерпні умови життя. 
Хоча у більшості випадків експерти ігнорували даний пункт або не 
вносили до нього своїх пропозицій.  

 

  

К-ть респондентів 

 

 

Оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н.

В.
* 

Відповіли Всього 
Середня 
оцінка 

по відп. 

Ф
а

к
т
о

р
 с

у
їц

и
д

а
л

ь
н

о
г
о

 р
и

з
и

к
у

 

ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ 1 1 2 1 5 7 2 6 2 11 5 38 43 7,11 

СУІЦИДАЛЬНА 
ПОВЕДІНКА В 

МИНУЛОМУ 

2 2 2 3 2 5 5 2 4 11 5 38 43 6,87 

НАЯВНІСТЬ 
СУІЦИДАЛЬНОГО 

НАМІРУ 

0 2 1 3 6 3 3 7 6 6 6 37 43 6,97 

САМОГУБСТВА В 

РОДИНІ АБО СЕРЕД 
ЗНАЙОМИХ 

3 9 4 1 7 1 2 4 4 2 6 37 43 4,86 

ВЕРБАЛЬНІ ТА 

НЕВЕРБАЛЬНІ 
ОЗНАКИ 

СУІЦИДАЛЬНОЇ 

ЗАГРОЗИ 

2 3 5 2 10 6 1 4 2 2 6 37 43 5,24 

ІНШЕ 1 0 2 2 4 0 0 1 0 1 27 11 38 4,82 

 
* - Н.В. - Немає відповіді 
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5.6. Аналіз факторів, які можуть стати причиною суїцидальної 

поведінки серед чоловіків Вінницької області 
 
Найважливішим питанням суїцидології є дослідження причин 

суїцидальної поведінки: питання про те, що ж врешті-решт стає 
визначальним для скоєння самогубства, що рухає людиною, коли вона 
приймає рішення вчинити суїцид. Як вже було з’ясовано, скоєнню акту 
самогубства може передувати формування у людини певної моделі як 
результату наслідування дій іншої людини, а також існують певні 
фактори (фактори суїцидального ризику), які можуть вказувати на 
критичний стан суїцидальної поведінки людини. Все це у певний момент, 
як правило, під впливом ситуаційних факторів та за наявності факторів-
причин, і приводить людину до навмисного самоушкодження, до скоєння 
злочину проти самої себе.  

Ключова складова суїцидальної поведінки – її причини – 
визначається наявністю певних об’єктивних передумов, певним станом 
речей та тим, яким чином фактори оточуючої дійсності переломлюються 
крізь призму суб’єктивного сприйняття, яким чином вони оцінюються та 
сприймаються крізь внутрішньоособистісне мірило людини. У загальному 
можна виділити 5 основних груп причин суїцидальної поведінки серед 
чоловіків Вінницької області – економічні, соціально-психологічні, 
соціально-демографічні, генетичні та психічні. Експертами було надано 
першочергове значення причинам економічного характеру (Оцінка – 
7,28), на другому місці – причини соціально-психологічного характеру 
(Оцінка – 7,00), на третьому – психічного (Оцінка – 6,87), на четвертому 
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– генетичного (Оцінка – 5,08) та на п’ятому місці – причини соціально-
демографічного характеру (Оцінка – 4,29):  

 

  
К-ть респондентів 

  

 

Оцінка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н.В.* Відповіли Всього Сов** СО*** 

П
р

и
ч

и
н

и
 с

у
іц

и
д

а
л

ь
н

о
ї 

п
о

в
е

д
ін

к
и

 

Економічні 

фактори 

 
1 

 
5 

 
5 

 
4 9 7 8 4 39 43 7,28 6,60 

Соціально-
психологічні 1 1 1 3 

 
2 4 7 7 8 5 4 39 43 7,00 6,35 

Соціально-
демографічні 2 7 

 
5 1 7 7 1 5 

  
8 35 43 4,29 3,49 

Генетичні 2 1 6 2 2 8 3 3 4 5 
 

7 36 43 5,08 4,26 

Психічні 2 1 2 3 1 1 3 3 9 3 10 5 38 43 6,87 6,07 

ІНШЕ 1 
    

2 
 

1 
 

2 1 36 7 43 6,43 1,05 

 *Н.В. – немає відповіді 
** СОв – середня оцінка відносно всіх, хто дав відповіді 
***СО – середня оцінка відносно всіх, хто взяв участь в опитуванні 
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Економічні 

причини 

Соціально-

психологічні 

причини 

Соціально-

демографічні 

причини 

Генетичні 

причини 

Психічні 

причини 

 відсутність 

постійного 

заробітку;  
 низька 

зарплата/ 

неплатоспроможні

сть/важкий 
матеріальний стан 

/неспроможність у 
повній мірі 

забезпечити сім’ю   

 банківські 

кредити; 
 неспроможність 

виплатити борги; 

 відсутність 

постійного місця 
роботи/безробіття  

 різка втрата 

заробітку; 
 програш 

грошей; 

 криза в 

економіці; 

 

 самогубство 

рідних, друзів як 

негативний приклад; 
 відсутність 

стабільності в 

суспільстві/невпевнен

ість у завтрашньому 
дні; 

 нерозуміння 

суспільством/нерозум
іння 

близькими/відсутність 

однодумців; 
 проблеми в сім’ї; 

 дитячі травми; 

 стрес; 

 відсутність 

життєвої мети та 

мотивації/відсутність 
життєвої 

перспективи; 
 низька 

самооцінка/невпевне

ність; 

 безнадія; 

 відчуження; 

 фобії; 

 депресії; 

 зрада; 

 нерозділене 

 відсутність 

житла; 

 багатодітність; 

 наркоманія; 

 скорочення 

тривалості життя; 
 відсутність 

відповідних 

робочих місць на 

регіональному 
ринку праці; 

 втрата 

репродуктивної 
функції; 

 дружина довгий 

час перебуває 

закордоном на 
заробітках. 

 

 наявність 

фізичних вад 

здоров’я; 
 психічні 

захворювання 

(спадкові); 

 випадки 

самогубства в 
попередніх 

поколіннях; 
 вади розвитку 

(які затримують 

можливість 

реалізуватись у 
трудовій 

діяльності); 
 важкі 

генетичні 

порушення у 
дитини; 

 порушення 

пам’яті. 

 

 сварка з 

рідними; 

 ревнощі; 

 проблеми у 

стосунках з 
жінками; 

 імпотенція; 

 приниження; 

 розлучення; 

 нерозуміння в 

сім’ї; 

 розумова 

відсталість; 
 зловживання 

алкоголем/ 

алкогольний 
делірій; 

 наркоманія; 

 шизофренія; 

 нестійка 

психіка; 
 психоз; 

 маніакально-

депресивний 

стан; 

 хронічний, 

гострий стрес; 
 гострі хронічні 

розлади психіки; 

 депресія; 
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кохання; 
 низький 

соціальний статус; 

 насильство в сім’ї; 

 інвалідизація; 

 нереалізованість у 

житті; 
 сексуальні 

проблеми; 

 інфантилізм 

сучасних чоловіків 

 втрата близької 

людини. 
 

 шизоїдність; 

 комплекс 

неповноцінності; 
 шизофренія; 

 органічні 

хвороби мозку. 

 

 
До економічних причин експертами було віднесено як глобальні 

суспільні явища, такі як криза в економіці, так і деякі ситуаційні фактори 
– втрата заробітку, програш грошей; найбільш поширені економічні 
причини самогубств, на думку фахівців, – це відсутність постійного 
стабільного заробітку, низький дохід та безробіття.  

Спектр соціально-психологічних факторів, виділених експертами, 
досить широкий - він охоплює коло причин, пов’язаних з динамікою 
зміни соціальних ролей людини в соціумі, її місцем у мережі соціальних 
взаємовідносин. З однієї сторони, були названі фактори, які призводять 
до незадоволеності життям (сексуальні проблеми, проблеми в сім’ї, 
інвалідизація, зрада, нерозділене кохання тощо), з іншої – розкривають 
суть результуючої апатії та втрати інтересу до життя (відсутність 
життєвої мети та мотивації, відсутність життєвої перспективи, 
нерозуміння суспільством, нерозуміння близькими, відсутність 
однодумців, невпевненість у завтрашньому дні і т.д.). 

Соціально-демографічні фактори були визнані експертами як 
найменш значимі. Причиною такої оцінки може слугувати сама сутність 
демографічної сфери: такі фактори скоріше виступають певною 
характеристикою типажу людей, схильних до самогубства чи 
відображають приналежність особи до певної групи ризику.  

У групі генетичних факторів можна виділити дві основні підгрупи – 
генетично успадковані хвороби (фізичні або психічні) та наявність у 
попередніх поколіннях певних захворювань, які можуть становити 
смертельну загрозу, або ознаки суїцидальної поведінки та власне 
випадки самогубств серед родичів (останні - це фактори, які можуть 
підштовхнути людини до самогубства у силу формування у неї таким 
чином моделі поведінки або шляхом негативного самонавіювання).  

Серед психічних причин самогубства чоловіків експертами було 
виділено фактори, які можуть стати джерелом розвитку психічних 
розладів/захворювань – сварка з рідними, ревнощі, приниження тощо, та 
конкретні типи розладів психіки – різні види залежностей, органічні 
хвороби мозку, шизофренія, психоз та ін. 
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