
Віта Перебора  
Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини 
 

ПРИЧИНИ САМОГУБСТВА СЕРЕД МОЛОДІ 
 
Самогубство як форма поведінки людини, існує з давніх 

часів. «Це зло настільки ж старе, як світ. Воно проникло до 
середовища юнаків і старців, до дітей і жінок. Весь великий 
історичний шлях, пройдений людством, засіяно цими 
добровільними стражданнями. Геніальні люди зі здоровою 
залізною волею не врятувалися від цього лиха», – зазначав В.Н. 
Огранович у доповіді, яка прозвучала 18 квітня 1812 року у 
комісії з питань самогубства при Психоневрологічному інституті 
[3, 57]. 

Насправді ж, офіційні дані відрізняються від реальних, 
оскільки до них потрапляють лише явні випадки суїциду. За 
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у другій 
половині ХХ століття самогубства посіли четверте місце в 
переліку причин смерті. Статистичні дані свідчать про постійне 
зростання рівня суїциду і парасуїциду за останні десятиліття в 
усьому світі й в Україні зокрема. Щорічно 1 мільйон людей 
закінчують життя самогубством. 

Серед видатних психологів ХХ століття, які зробили 
значний внесок у вивчення проблеми суїциду, слід виділити такі 
прізвища: А. Адлер, К.Менінгер, К. Юнг, Г. Салівен, Р. Шей, К. 
Роджерс. Вітчизняними науковцями, які займались цією 
проблемою, є: О. Тімченко, А. Амбрумова, Л. Шестопалова, Н. 
Бердяєв, В. Кондрашенко та інші. 

Метою  написання статті є висвітлення причини 
самогубства у молодому віці. 

Суїцид вважається крайньою формою саморуйнівної 
поведінки  людини. Це явище почало ретельно вивчатися в 60-х 
роках ХІХ століття, хоча в усі часи його феномен привертав до 
себе увагу не тільки пересічних громадян та літераторів, а й 
науковців. Так, уперше про проблему суїцидальної поведінки 
говорилося на засіданні Віденського психологічного об’єднання 
[3, 58]. 



Часто причиною самогубства є занижена самооцінка, 
відчуття власної малоцінності та непотрібності. Більше того, 
молоді люди можуть вважати, що вони являються тягарем для 
своїх близьких. 

Інша значна подія, яка може призвести до суїциду в 
молодому віці,- переживання через нерозділене кохання, переїзд 
до іншого міста або родинні втрати. Для цих ситуацій характерне 
раптове руйнування важливих психологічних опор. Існує також 
тісний зв'язок між суїцидальною поведінкою і жорстокістю, 
насильством, нехтуванням або занедбаністю, що має місце в 
окремих родинах [2, 27]. 

До соціальних чинників, які супроводжують суїцид, 
зазвичай відносять урбанізацію населення, вплив засобів масової 
інформації, заразливість і колективність самого феномену 
самогубства, кризу інституту сім'ї і розпад її внутрішньої 
гармонії, специфіку національної приналежності, а також форми 
віросповідання окремих народів [1, 54]. 

Виходячи із викладеного вище матеріалу слід зауважити, що 
проблема самогубства є достатньо актуальною на сьогоднішній 
день і потребує нагального вирішення. Важливим є той факт, що 
суїцидальна активність зростає серед молоді через незахищеність 
особистості. Тому, на нашу думку,  гостро постає проблема 
профілактики самогубства серед молоді, пошуку нових 
ефективних шляхів її здійснення Причини суїцидальної 
поведінки у кожного різні і тому до кожної особистості повинен 
бути індивідуальний підхід. 
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