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Ресурс-менеджмент 
- один з головних напрямів самоменеджменту, 
що полягає у здійсненні людиною 
самоорганізування стилю власного життя 

 

• Мета ресурс-менеджменту – уміння людини 
виявляти компетентність у саморозвитку 

 

• Завдання ресурс-менеджменту – визначення 
людиною власних ресурсів та научіння  
оперувати власними ресурсами.   



Ресурс  
resource – «від джерела» 
 
грецьк. Πηγή f – «джерело» 
лат. Resurgere – «знову виникати» 
 
фр. Ressource – «відновлюватися» 
англ. Resource – «джерело» 
латиськ. Kalpošanas – «крок» 
норв. Levetid – «строк» 
турецьк. Girdi, Giriş; Varlık – «вхід», «вихід»; «сутність» 
 
укр. Ресурс – «такий, що відновлюється» 
Джерело:  
Етимологічний словник української мови: У 7 Т./ Т.6: У – Я/ уклад. Г. П. Півторак та ін., 
2012. – С.65 

 
 
 
 



Види ресурсів людини 

Ресурси  

людини 

соціальні 
ресурси 

психологічні 
ресурси особистісно-

екзистенціальні 

особистісні 
ресурси 

ресурси 
стресостійкості 

організму 

матеріальні 
ресурси 

нематеріальні 
ресурси 



Концепт «ресурс» 

• Ресурс – «внутрішній фонд» особистості, 
духовні можливості, що переживаються як 
міра здійсненності її запитів.  

       (на основі: Калашникова С. А.; Петровский В.; Франк С.) 

 



Особистісно-екзистенціальні 
ресурси: 

диспозиції інтенційності, що актуалізуються у 
ситуаціях морального самовизначення як 
можливість та спосіб надання життю 
сенсовності.  

  

Зумовлюють транспонування результату 
проживання людиною складних життєвих 
ситуацій у її унікальний життєвий досвід.  

 

 



Особистісно-екзистенціальні ресурси 

 

 

 



Оперування ресурсами –  

знання ресурсів  
та уміння їх оновлювати  

та вміщувати 



Оперування 
ресурсами: 

 
•Знання ресурсів 
 
•Оновлення ресурсів:  
 1) поповнення,  
 2) підновлення 
 
•Вміщення ресурсів: 
 1) докладання,  
 2) застосовування,  
 3) використовування, 
 4) вкладання. 

Функції управління: 

 

•постановка цілей 

 

•прийняття рішення 

 

•контроль за 
прийняттям рішення 

 







Принципи психологічного самоінвестування 
 (Ян Макдермот & Венді Яго, 2006) 

• вільний час для філософствування та 
прослуховування музики 

• розслаблення 

• нові стимули 

• подарунки, свята, розваги 

• проведення часу з людьми, з якими нам добре 

• хвалити себе.  

      



ПРИЙОМ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
(АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД) 

1) вкажіть, якими є ваші ресурси 

2) сформулюйте ціль поставленого перед вами завдання так, 
щоб було ясно, чим виконане вами завдання буде корисне іншим, 

3) сформулюйте вашу проблему у зв’язку з поставленим перед 
вами завданням, а також охарактеризуйте «обмеження, 
страждання», які заважають вам, на ваш погляд, виконати 
завдання,  

4) застосуйте техніку «якби»: якби ви не потрапили до складної 
ситуації, у якій ви маєте виконати певне завдання, а свідомо 
здійснили вибір бути у ситуації, коли необхідно виконати 
поставлене перед вами завдання, чому б ви хотіли тоді 
навчитися?  

5) як саме ви можете виконати завдання, вклавши у нього 
власні ресурси? Застосуйте техніку генеративності: які ваші 
ресурси ви підсилите?  

6) уявіть бажаний результат виконання завдання та перейдіть 
до його реалізації.  



Ресурсний стан – мотиваційний стан-
переживання радості та впевненість у собі. 

• здатність особи знайти психологічну опору у 
самій собі, тобто у певних власних життєвих 
переконаннях (Н. Рубштейн) 

• стан,  якому людина відчуває, що володіє 
власними ресурсами; стан, у якому у неї 
найбільше свободи і максимальна кількість 
виборів (Ф. Майленова) 


