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Група М-1 

Предмет «Економічна теорія та аналіз» 

Урок 11-12 

Тема: Економічні ресурси та їх види. Властивості економічних ресурсів. 

 

Велике значення в національній економіці мають економічні ресурси, які 

визначають характер її функціонування, темпи, структуру і розвиток. Вони являють собою 

базу для економічного зростання. По суті, це такий вид благ, який може бути 

використаний для виробництва інших благ. 

Економічні ресурси - це вид ресурсів, необхідних для виробництва благ - товарів і 

послуг. 

Існують наступні види економічних ресурсів: 

1) підприємницький потенціал. Це здатність населення до організації виробництва 

благ в різних формах; 

2) знання. Це конкретні наукові та технічні розробки, які дозволяють організувати 

виробництво і споживання благ на більш високому, ніж попередній, рівні; 

3) природні ресурси. Це конкретні корисні копалини, наприклад, земля, надра, а 

також кліматичне і географічне положення країни; 

4) людські ресурси. Це конкретна кількість населення країни, що відрізняється 

певними якісними показниками - освітою, культурою, професіоналізмом. У сукупності 

людські ресурси є найбільш важливим економічним ресурсом, так як без нього неможливо 

уявити нормальне функціонування національної економіки; 

5) фінансові ресурси. Це капітал, представлений конкретними грошовими коштами, 

наявними в національній економіці. 

 

 



 

          Природні ресурси за своїм складом 

досить різноманітні і включають земельні, 

енергетичні, водні, біологічні, лісові, 

мінеральні, рекреаційні, кліматичні ресурси. 

Їх використання взаємопов'язано між собою 

(наприклад, для використання земельних 

ресурсів необхідна техніка, а для її роботи 

потрібні мінеральні ресурси - паливо).  

Природні ресурси поділяють на: 

1) розвідані. Видобуток їх вже 

ведеться; 

2) достовірні. Про існування їх 

достовірне відомо, але з різних причин їх видобуток не ведеться; 

3) прогнозні. Це корисні копалини, які гіпотетично повинні існувати, але це 

достовірне невідомо. 

За оцінками фахівців при існуючих темпах видобутку корисних копалин їх запаси 

будуть вичерпані приблизно через 500 років. Одночасно потреба в них економік постійно 

збільшується в середньому на 10% щорічно. Для підвищення ефективності використання 

цього ресурсів постійно ведеться розробка і впровадження ресурсозберігаючих 

технологій. 

Людські ресурси в нашій країні обмежені. Незважаючи на високий рівень 

безробіття, існує брак людських ресурсів, що відрізняються певними якісними 

характеристиками - професійним та кваліфікаційним рівнем. Відчувається гостра нестача 

співробітників певних кваліфікацій і професій, що істотно загальмовує розвиток 

національної економіки. 

Властивості економічних ресурсів 

Основною властивістю економічних ресурсів є їх обмеженість при безмежності 

потреби в них для виробництва благ - товарів і послуг. З цієї властивості випливає 

закономірна необхідність ефективного використання економічних ресурсів для 

максимально повного задоволення потреб населення. У цьому випадку необхідно 

постійно приймати рішення про доцільний розподіл ресурсів, тобто про їх застосування 

таким чином, щоб отримати від цього максимальний результат. 

Іншою властивістю економічних ресурсів є їх взаємодоповнюваність.  Наприклад, для 

раціоналізації використання природних ресурсів використовуються знання - економічний 

ресурс, який на підставі науково-технічних розробок дозволяє зробити 

взаємодоповнюваність більш ефективним і оптимальним чином. У свою чергу, знання 

становлять основу людських ресурсів і полягають у конкретних знаннях, уміннях, 

професійних навичках співробітників. 

         Мобільність економічних ресурсів полягає в їх здатності переміщатися між галузями, 

регіонами, країнами. 

        Стосовно до кожного економічного ресурсу ступінь мобільності буде різна і буде 

залежати від безлічі як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Наприклад, мінімальна 

мобільність буде у економічного ресурсу - землі, так як неможливо змінити її географічне 

положення. Найбільшою мобільністю відрізняються людські ресурси, які здатні 

переміщатися між національними економіками. 



         Важливою властивістю економічних ресурсів є їх взаємозамінність, яка полягає у 

здатності замінити один економічний ресурс на інший. Наприклад, для того щоб 

збільшити ефективність виробництва, можна використовувати як підприємницький 

потенціал - змінити технологію виробництва, так і знання - навчити співробітників, щоб ті 

більш ефективно виконували свої посадові обов'язки. Здатність до заміни у економічних 

ресурсів обмежена і не може бути проведена повністю і тотально. Наприклад, капітал не 

може повністю замінити людські ресурси. Первісна заміна ресурсів може принести 

позитивний результат, але надалі господарська діяльність істотно ускладнюється, і може 

бути знижена її ефективність. 

         Головне завдання господарюючого суб'єкта полягає в постійному підвищенні 

ступеня ефективності та раціональності використання економічних ресурсів, для чого 

залучаються їх властивості - взаємозамінність, взаємодоповнюваність, мобільність. 

У рамках національної економіки звернення економічних ресурсів відбувається на 

відповідних їм ринках (наприклад, ринок капіталу, ринок праці). Усередині цих ринків 

також існує певна сегментація (наприклад, ринок праці складається з сегмента 

менеджерів, економістів, інженерів). 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та письмово дати відповіді на наступні 

питання: 

1. Варіанти  виходу з проблеми обмеженості ресурсів. 

2. Що таке абсолютна обмеженість ресурсів і відносна обмеженість ресурсів? 

 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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