Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи
Національного банку України”

Препринт серії № UABS SG/2012/008

Нагайська Ангеліна
студентка групи П-01
ІІ курсу юридичного факультету

ПРОБЛЕМА СУЇЦИДУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Тема роботи досить таки актуальна на сьогоднішній день. Проблема
самодеструктивної поведінки, тобто поведінки, направленої на фізичне
знищення свого організму, достатньо серйозна і вимагає ретельного і
всебічного аналізу реальних причин, що штовхають людей на самогубство.
При її вивченні випливає велика кількість питань, актуальних та складних.
Відомо, що кожні 40 секунд хтось із жителів нашої планети помирає,
наклавши на себе руки.
За даними статистики України, Україна займає одне з перших місць
у Європі за кількістю самогубств (на 100 тис. людей 22 самогубства).
Найбільшу кількість самогубств чинять діти віком до 14 років, а також
молоді люди віком від 14 до 29 років. Суїцид відноситься до наміру
позбавлення себе життя, а за відсутності передсмертних записок,
попередніх відповідних висловів або інших явних доказів воно легко може
бути інтерпретоване як нещасний випадок. Оскільки в суспільній
свідомості суїцид часто пов'язується з чиєю-небудь "ганьбою" або
"виною", то родичі або найближче оточення потерпілого зацікавлені у
фальсифікації реальних фактів.
Майже всі міжнародні симпозіуми і зустрічі по проблемах
самодеструктивної поведінки починаються, як правило, з гарячих дискусій
з приводу достовірності статистичних даних. Проте загальна світова
статистика показує явно тривожну картину за останні десятиріччя.
Щорічно в світі позбавляють себе життя близько півмільйона чоловік,
тобто більше 1000 чоловік в день, а число людей, що намагалися накласти
на себе руки перевищує 5 мільйонів. Число суїцидів з року в рік зростає.
Для з’ясування дійсних причин виникнення феномена самогубства
необхідно розглядати його в різних аспектах, а також з урахуванням різних
умов, соціального та асоціального характеру, що супроводжують суїцид.
Існують причини, фази і типи самогубств. Саме їхнє дослідження сприяє
розв’язанню основного завдання: зрозуміти і визначити суть суїциду і
знайти вихід із критичних ситуацій, які тягнуть за собою фатальні
наслідки. Отже, суїцид – самодеструктивна поведінка людини, спрямована
на навмисне позбавлення себе життя, а також відмова від реальних
можливостей уникнути смерті в критичній ситуації.
Серед основних мотивів суїцидальної поведінки молоді можна
виділити такі:
 страх перед покаранням, почуття провини, сорому, образи,
незадоволеність собою;
 фізичне знущання і несправедливе відношення до себе;
 емоційне, психічне, фізичне, сексуальне кривдження з боку
дорослих;
 фінансові проблеми;
 втрата сенсу життя;
 психічні хвороби;
 релігійний фанатизм;

 вживання наркотиків і алкоголю.
Боротьба з суїцидом – завдання багатопланове. Світова наука вже
давно встановила, що акт суїциду акумулює в собі багато факторів:
соціальних, економічних, політичних, філософських, психологічних,
релігійних. Аналіз причин суїциду показує, що цей феномен є хворобою
свідомості, для характеристики якого не можна вживати тільки медичні
терміни.

