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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 
проблеми, що виявляється у розкритті психологічних особливостей 
парасуїцидальної поведінки особистості. Результати здійсненого дослідження 
дали підстави зробити такі висновки:  

1. Здійснений у дослідженні теоретичний аналіз поставленої проблеми 
показав, що в психологічній літературі немає чіткого визначення поняття 
«парасуїцид», а також «суїцид» і «суїцидальна спроба». Недостатньо 
висвітлена і проблема психологічної організації. 

2. На засадах ситуативного підходу у дослідженні вводиться поняття 
«суїцидальна ситуація», яка включає зовнішні та внутрішні умови ситуації, 
ціль і суїцидальний акт. Доводиться, що суїцидальний акт є вагомим 
критерієм суїцидальної ситуації, оскільки є усвідомленим, спрямованим на 
досягнення мети. Виявлено, що зовнішні умови впливають на дві складові – 
мотиваційну й операційну. Перша пов’язана із зовнішніми обставинами 
суїцидальної ситуації, а друга – із урахуванням об’єктивних та істотних 
обставин суїцидального акту. 

Внутрішні умови суїцидальної ситуації характеризуються суб’єктивним 
ставленням особистості до зовнішніх умов ситуації і виявляються у формі 
відповідних станів переживань. Під поняттям «суїцид» у дослідженні розуміється 
суїцидальна ситуація, яка завершується летальним наслідком. Парасуїцидом 
позначається суїцидальна ситуація, яка не отримала летального завершення. 

3. Здійснений у роботі контент-аналіз дозволив виявити чотири групи 
мотивів суїцидальних дій. До них належать такі: гіпертрофоване почуття 
провини, неможливість дати відсіч у ситуації конфлікту, нестерпність 
ситуації і надцінність однієї мети або діяльності. Такий підхід до розуміння 
провідної ролі цільової спрямованості дій, що становлять суїцидальний акт, 
дозволив на основі аналізу зовнішніх умов ситуацій виявити істотні параметри 
цих умов і за рахунок цього скоротити кількість мотивацій парасуїцидів 
порівняно із загальноприйнятими. Психологічний аналіз внутрішніх умов 
ситуацій даних груп показав, що для кожної з них характерний різний 
емоційний стан. Для групи гіпертрофованого почуття провини характерна 
тривога, для групи парасуїцидентів, які відрізняються нездатністю дати відсіч – 
конфліктність, нестерпність ситуації пов’язана з нервово-психічною напругою, 
а група парасуїцидентів, що фіксовані на одній діяльності, характеризується 
егоцентричним нарцисизмом. 

4. Дослідження особистості парасуїцидентів дозволили виявити низку 
психологічних особливостей. У досліджуваних цієї групи з п’яти факторів 
NEO чотири виявляють відмінності порівняно з контрольною групою (з 35 
показників – 20 мають достовірні відмінності). Показово, що найбільш значущі 
показники емоційних відносин – нейротизм і організація раціональної 



16 

діяльності – добросовісність, такі достовірні відмінності мають 6 і 5 з 7 
відповідно. У парасуїцидентів більш високий рівень нейротизму, ніж у 
представників контрольної групи. Основна характеристика парасуїцидентів 
зводиться до негативних емоцій, схильності до гніву і переживання 
безнадійності. Другими за значущістю є засоби раціональної поведінки 
парасуїцидента, низький контроль імпульсів і вольового регулювання поведінки 
та її організації, низька ініціативність і знижений рівень та обсяг цільової 
спрямованості особистості. Парасуїцидентам також властиві низькі показники 
уяви; вони песимістичні і невпевнені в собі, орієнтуються більше на потреби, 
думку та оцінку інших. 

5. Доведено, що показник безнадійності постає значущим індикатором 
схильності суб’єкта до суїциду. Особливістю даного переживання є його 
зв’язок із ситуаціями майбутнього часу. Безнадійність указує на песимістичне 
ставлення суб’єкта до перспектив власного зростання і розвитку, до досягнення 
успіхів у майбутньому. Порівняльний аналіз результатів експериментальної 
групи (парасуїциденти) з контрольною (у яких воно було відсутнє) показав 
статистично достовірну відмінність за такими важливими рисами особистості, 
як нейротизм, інтроверсія, відкритість до досвіду, добросовісність, невпевненість, 
альтруїзм, прагнення до досягнень. Для групи безнадійних є характерними: 
критичний рівень депресії – 28,3, більш сильне бажання смерті, більш чітке 
планування суїцидального акту й уявлення про смерть як про кінцевий 
результат і мету дії. Ці результати дослідження свідчать про відсутність у 
парасуїцидентів життєвої перспективи, бачення сенсу життя у майбутньому, 
що стає основною причиною суїцидальних ситуацій. 

6. Виявлено достовірні відмінності експериментальної групи від 
контрольної за такими показниками: іпохондрія, депресія, істерія, психопатія, 
психастенія, шизофренія, соціальна інтроверсія. 

7. У роботі встановлені достовірні відмінності між групою парасуїцидентів і 
контрольною. Зокрема, парасуїциденти відрізняються на статистично 
достовірному рівні незначною кількістю цілей по відношенню до контрольної 
групи у декілька разів, середній показник: 4,56 до 18,56. Це вказує на те, що 
парасуїциденти характеризуються вузькістю інтересів і кругозору, а також 
меркантильною мотивацією, про що свідчить переважання близьких цілей. У 
парасуїцидентів вони складали – 68,5 %, а в контрольної групи – 30,9 %. 
Кореляційний аналіз показав, що близькі цілі в групі парасуїцидентів позитивно 
співвідносяться із агресивною поведінкою. Середні цілі характеризуються 
таким співвідношенням: у контрольної групи – 43,7 %, а у парасуїцидентів – 
18,9 %, і вони корелюють із переживанням гніву. Дальні цілі, які пов’язані із 
життєвою перспективою та високими духовно-моральними цінностями, 
складають у парасуїцидентів 12,5 %, а у контрольної групи – 25,4 %. Як 
показали результати дослідження цільової спрямованості особистості, 
сумарна кількість цілей у контрольній групі перевищує кількість цілей 
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парасуїцидентів майже у вісім разів. При цьому, у відсотковому 
співвідношенні близьких цілей у парасуїцидентів було більше, ніж у два рази, 
а середніх і дальніх, навпаки, у два рази менше. 

8. З’ясовано, що інтегральний показник саморозвитку в контрольній групі 
в середньому складає 3,1, у той час, як в групі парасуїцидентів цей же 
показник дорівнює 0,521. 

9. Здійснений факторний аналіз показників групи парасуїцидентів виявив 
5 факторів. Перший фактор характеризує рівень дезорганізації особистості, 
яка проявляється у взаємному впливі інтелектуального розладу й емоційної 
нестабільності. Другий фактор у групі парасуїцидентів ми кваліфікуємо як 
парасуїцидальний досвід, який свідчить про значний вплив попередніх 
суїцидальних ситуацій. Третій фактор указує на підвищену чутливість. 
Четвертий фактор – негативні впливи зовнішнього середовища, яким 
піддалися парасуїциденти. П’ятий фактор – причини останньої суїцидальної 
ситуації, які мають позитивний кореляційний зв’язок із плануванням 
суїцидального акту, відчуттями відносно смерті та вірогідністю смертельного 
результату. Отже, можна констатувати, що особистість парасуїцидентів 
характеризується психологічною дезорганізацією, яка визначається низькими 
ціннісними орієнтаціями, відсутністю широкого кругозору, невмінням 
бачити перспективу життя далі, ніж близька емоційно травмуюча ситуація, і 
відсутністю прагнення до саморозвитку і постановки далеких цілей. 

Перспективи дослідження полягають у розробці психокорекційної 
програми з метою запобігання парасуїцидальної поведінки шляхом формування 
у таких осіб дальньої життєвої перспективи, а також ефективних засобів 
самопізнання й саморозвитку. 
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