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Природно-ресурсний потенціал - важливий фактор розміщення 

продуктивних сил, який включає природні ресурси і природні умови. 

Відповідно до найбільш поширеного трактування під природними ресурсами 

розуміють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних 

сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства.  

Природні умови - це тіла й сили природи, які мають істотне значення 

для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у 

виробничій і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є до певної міри 

умовним, оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ресурси, і як 

умови [1].  

Основними складовими природно-ресурсного потенціалу : мінеральні, 

земельні, водні, лісові, біологічні, рекреаційні, кліматичні та космічні 

ресурси.  

Таблиця 1. Забезпеченість України в природних ресурсах 

Ресурс % Ресурс % 

Графіт 700 Гіпс 106 

Каолін первинний 400 Вогнетривка глина 105 

Ртуть 250 Цементна сировина 100 

Бром 250 Вугілля 95 

Сірка самородна 200 Газ природний 22 

Манган 175 Солі калійні 12 

Скляна сировина 167 Нафта 8 
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Сіль кухонна 150 Магнезити 0 

Залізні руди 140 Боксити 0 

Титанові руди 140   

Джерело: розраховано за даними 2. 

 

В Україні виявлено 307 родовищ нафти і газу, які зосереджені 

переважно на північному сході країни, у Прикарпатті і Причорномор'ї. 

Початкові розвідані запаси становили понад 3,4 млрд т умовного палива. 

Ступінь виснаження розвідних запасів становить понад 60%. Водночас 

значним резервом є майже 5 млрд т умовного палива ще не розвіданих 

запасів. За існуючими оцінками ресурси нафти і природного газу в Україні 

дозволяють збільшити їх видобуток майже вдвічі. Крім того, на Державному 

балансі запасів знаходиться 127 родовищ метану вугільних родовищ. 

На території України розміщено понад 1,5 тис. родовищ торфу, що 

зосереджені переважно у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, 

Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій, Сумській та Львівській областях. 

Країна має певні запаси руд кольорових металів. Запаси нікелю 

невеликої потужності зосереджені у Вінницькій, Кіровоградській та 

Дніпропетровській областях; ртуті - у Донбасі і Закарпатті; титану - в 

Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській областях, на 

узбережжі Чорного та Азовського морів; бокситів - у Дніпропетровській 

області; алунітів - у Закарпатті; нефелінів - у Приазов'ї. Унікальні родовища 

сировини для отримання ряду рідкісних і рідкісноземельних елементів 

розташовані у Житомирському Поліссі та в Приазов'ї. Розробку 

золоторудного родовища розпочато в Закарпатті [1]. 

Прогресивним напрямом використання природно-ресурсного 

потенціалу є ресурсозбереження. Предметом подальшого дослідження мають 

стати міжнародні природні ресурси, оскільки багато природних ресурсів не 

належать якійсь конкретній країні, а є спільними. 
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