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ROLE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS IN IMPROVEMENT OF STATE REGULATION IN ANTI RAIDING 

The paper considers effective solution to problems of public policy in the field of anti- raiding, stated that the public policy against raiding 
should promote the reform of the national economy required a form of activity and form the basis for innovative economic development. 
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
У статті досліджено сутність сталого економічного розвитку, проаналізовано відмінності концепцій стійкого 

економічного зростання і сталого економічного розвитку, обґрунтовано необхідність і доцільність переходу людст-
ва до моделі сталого економічного розвитку, основою якого виступає інноваційна діяльність. 
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Постановка проблеми. Вирішення світової про-

блеми, спричиненої поступовим вичерпанням матеріа-
льних природних ресурсів, збільшенням чисельності 
населення планети та зростанням забруднення довкіл-
ля ставить під сумнів доцільність застосування в сучас-
них умовах окремих положень класичної (кейнсіанської) 
концепції стійкого економічного зростання, зокрема тих, 
що стосуються стимулювання виробництва шляхом 
заохочення попиту, коли уряд вдається до свідомого 
збільшення сукупного споживання заради нарощування 
обсягів виробництва і реалізації продукції. Адже це ви-
магає більших масштабів використання природних ре-
сурсів, що підриває спроможність майбутніх поколінь 
задовольняти свої потреби. Постійна гонитва за приро-
стом виробництва виснажує і навіть марнує природні 
ресурси, які є обмеженими.  

Нині стає дедалі очевиднішим, що сучасна цивіліза-
ція вичерпала можливості нераціонального викорис-
тання природних ресурсів, і подальше стимулювання 
попиту заради того, аби не уповільнилися темпи еконо-
мічного зростання, спричинить глобальні наслідки – 
екологічні катастрофи, соціальні потрясіння, а врешті-
решт і нестабільність економічного розвитку окремих 
держав і цивілізації загалом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню основ сталого розвитку присвячені наукові 
праці таких вітчизняних та закордонних авторів, як Вер-
надський В. І., Брутланд Г. Х., Дейлі Г., Картер Н., Ко-
робко Б. П., Масловська Л.М., Потапенко В.Г., Садовен-
ко А.П., В.І. Середа В.І, Шевчук В. Я. та ін. У них значна 
увага приділяється формуванню та обґрунтуванню під-
ходів до забезпечення сталого розвитку.  

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
Науковці акцентують увагу переважно на необхідності 
вирішення екологічних проблем і недостатньо уваги при-
діляють економічному аспекту моделі сталого розвитку. 

Мета статті – дослідити основи концепції сталого 
економічного розвитку, її відмінність від кейнсіанської 
концепції стійкого економічного зростання, обґрунтува-
ти необхідність та доцільність переходу людства до 
моделі сталого економічного розвитку, основою якої 
виступає інноваційна діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пере-
хід до моделі сталого економічного розвитку не озна-
чає, що мають бути відкинуті всі рекомендації кейнсіан-
ської теорії стійкого економічного зростання. Більше 
того, модель сталого економічного розвитку має буду-

ватися на використанні і подальшому розвитку основ-
них положень цієї теорії, зокрема щодо того, що систе-
ма ринкових економічних відносин аж ніяк не є доско-
налою і саморегулюючою, і що максимально можливу 
зайнятість і економічне зростання може забезпечити 
лише активне втручання держави в економіку. Ця голо-
вна ідея, яка випливає з загальної теорії Дж. М. Кейнса, 
безперечно є актуальною і сьогодні. Практикою переві-
рено також правильність кейнсіанського твердження про 
те, що при визначенні об'єктів державного впливу на 
економіку треба виходити з того, що головною причиною 
падіння виробництва є недостатність сукупного попиту, 
що саме внаслідок відставання споживання від виробни-
цтва знижуються можливості реалізувати вироблені про-
дукти за достатньо високими цінами, що викликає падін-
ня виробництва. У сучасних промислових суспільствах, – 
писав Дж. М. Кейнс, споживання обмежує виробництво, а 
не виробництво – споживання [1, с. 337-338].  

Згідно з кейнсіанською теорією, не пропозиція ство-
рює попит, а навпаки – попит формує пропозицію. Тому 
за головний об'єкт державного втручання в економіку 
вибрано сукупний попит, який в кейнсіанській теорії 
дістав назву "ефективний попит". Звідси пропонуються 
два методи активізації і стимулювання сукупного попи-
ту, завдяки яким буде забезпечуватися економічне зро-
стання: перший – за рахунок збільшення державних 
закупівель або зниження податків; другий – за рахунок 
зниження відсоткових ставок за кредит, що підвищить 
"граничну ефективність капіталу", а отже й збільшить 
інвестиції приватного сектора економіки. На думку 
Дж. М. Кейнса, витрати на споживання, за інших рівних 
умов, виявляють зворотну залежність від норми проце-
нта, так що всяке зростання норми відсотка спричинить 
істотне скорочення споживання [1, с. 92].  

Цю тенденцію – до скорочення споживання через ви-
соку банківську відсоткову ставку на депозити та ще ви-
щу відсоткову ставку за банківські кредити ми певною 
мірою спостерігаємо нині в Україні. Це заохочує підпри-
ємців вкладати кошти на депозитні банківські рахунки, 
замість прямого їх інвестування у виробничу діяльність, 
та обмежує попит підприємницького сектора на банківсь-
кі кредитні ресурси. І це є однією з причин нинішньої ста-
гнації вітчизняної економіки. Для виправлення ситуації, 
згідно кейнсіанській теорії, українська держава повинна 
вдатися до зниження відсоткових ставок, що спонукати-
ме підприємців до збільшення інвестицій, а отже, сприя-
тиме пожвавленню економіки. Сприятиме підвищенню 
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ефективності економіки за умов існування конкуренції 
також зменшення рівня оподаткування підприємств. 

Отож, ефективність рекомендацій Дж. М. Кейнса 
щодо методів стимулювання економічного зростання не 
викликає сумнівів, їх застосування допомагає знахо-
дженню шляхів виходу економіки з кризової ситуації. 

Однак, враховуючи вичерпаність матеріальних при-
родних ресурсів та високий рівень забрудненості довкіл-
ля, спричинений безупинним прагненням виробити яко-
мога більше товарів, викликають сумніви у виправданос-
ті і доцільності стимулювання подальшого зростання 
обсягів виробництва і споживання вироблених з природ-
них ресурсів товарів, що, з одного боку – веде до збіль-
шення доходів і зростання добробуту людей, а з іншого – 
призводить до зменшення природних ресурсів, що утру-
днюватиме життя майбутніх поколінь, та наносить непо-
правимої шкоди довкіллю, а отже й здоров'ю людей. 

Негативні наслідки, спричинені постійним стимулю-
ванням суспільного споживання, спонукають до переоці-
нки цієї рекомендації кейнсіанської концепції, як невід'-
ємної складової забезпечення стійкого економічного зро-
стання. Натомість модель сталого економічного розвитку 
не передбачає стимулювання суспільного попиту, а на-
впаки – передбачає перехід до поміркованого, розсудли-
вого споживання, раціонального використання природ-
них ресурсів з розрахунком зменшення їх витрачання і 
зниження негативного впливу виробництва на оточуюче 
середовище. "Сталий розвиток суспільства можна оха-
рактеризувати як такий, за якого людина не робить знач-
ної шкоди природним системам, і вони встигають себе 
відновити", – стверджують автори навчального посібника 
"Сталий розвиток суспільства" [2, с. 23]. 

При цьому слід мати на увазі, що пропоновані 
Дж. М. Кейнсом методи та заходи державного регулюван-
ня економіки стосувалися конкретного історичного періоду 
розвитку певних країн, економіка яких перебувала в гли-
бокій кризі 1929-1936 років, котра отримала назву "великої 
депресії". З кризи потрібно було шукати вихід, забезпечи-
вши стійке економічне зростання, навіть якщо це призво-
дило до нераціонального, неефективного з точки зору 
суспільства витрачання обмежених природних ресурсів. 
Ці заходи не носили довготривалого характеру. 

Основним недоліком кейнсіанської концепції забез-
печення стійкого економічного зростання є недооцінка 
цінності матеріальних природних ресурсів, природного 
капіталу, які є обмеженими і з часом вичерпуються. 
Парадигма економічного зростання, як стверджує 
Б. П. Коробко [3, с. 4], ігнорує екологічну небезпеку від 
розвитку за екстенсивною моделлю. Через це нинішні 
економічні обставини потребують інших – альтернатив-
них підходів до розв'язання економічних, екологічних та 
соціальних проблем. "Не можуть країни і надалі розви-
ватися на основі економічної моделі, побудованої на 
попиті та пропозиції. Попит не має меж. Пропозиція 
потребує все більше і більше ресурсів. Ідеологічно має 
бути запропонована й обґрунтована принципово інша 
модель розвитку, на іншому фундаменті" [4, с. 8]. 

Такою альтернативною моделлю виступає модель 
сталого економічного розвитку. 

Сьогодні людство приречене шукати і використову-
вати ті економічні механізми, які забезпечать оптиміза-
цію та гармонізацію взаємовідносин людини з приро-
дою. Це вимагає кардинальної, революційної перебу-
дови не лише способу життя, але й світогляду людей, 
насамперед у сфері природокористування. 

Треба сказати, що революційні зміни світогляду в іс-
торії людства відбувалися неоднораз і були пов'язані з 
такими подіями планетарного масштабу, як: перехід 
(приблизно 10 тис. років тому) багатьох народів від ко-

чового до осілого способу життя; початок рільництва; 
індустріальна революція в Західній Європі у XVII-
XVIII ст., спричинена великими науковими відкриттями; 
із ще масштабнішою науково-технічною революцією, 
яка відбувалася впродовж XIX-XX ст. Але всі ці події 
хоча й сприяли зростанню матеріального добробуту та 
впевненості в майбутньому благополуччі, проте спри-
чинили значне збільшення масштабів використання 
матеріальних природних ресурсів. Розроблялися смі-
ливі проекти – від підкорення природи до переселення 
на інші планети. Подібні фантастичні проекти з'являють-
ся і нині, однак вони не є такими оптимістичними, швид-
ше навпаки, проникнуті страхом перед майбутнім нашої 
планети. Приміром, нещодавно підбито підсумки збору 
заявок на участь у приватному проекті під назвою Mars 
One: 202586 осіб з 140 країн світу виявили бажання на-
завжди відлетіти на Марс, щоб заснувати там колонію. 
Масове переселення на Марс планується розпочати з 
2022 року. Організатори цього грандіозного проекту при-
пускають, що в "нову расу" запишуться не менше міль-
йона землян. Повернення на землю не планується [5]. 

Нині людство перебуває на порозі нової епохи, на-
стання якої науково передбачив ще сто років тому 
В. І. Вернадський. Він назвав майбутню глобальну пере-
будову господарських норм життя переходом біосфери 
до стану "ноосфери" – стадії розвитку біосфери, де па-
нує розум. Великий український вчений писав: "Геологіч-
но ми переживаємо зараз виділення в біосфері царства 
розуму, що змінює докорінно і її зовнішність, і її будову – 
Ноосферу. Наукова думка людства працює тільки в біо-
сфері і в ході свого прояву зрештою перетворює її на 
ноосферу, геологічно охоплює її розумом" [6, с. 173]. 

Оскільки масштаби впливу господарської діяльності 
сучасного суспільства перевищують вплив природних 
фізико-географічних процесів, то на людині – єдиній ро-
зумній істоті ноосфери, лежить і вся відповідальність за 
виправлення численних недоліків виробничого процесу, 
за покращення умов життя нинішніх і майбутніх поколінь. 

Отже, необхідна зміна парадигми не лише економічно-
го, але й соціального розвитку, в основу якої повинен бути 
покладений принцип "sustainable development" – розвиток, 
узгоджений з характером природних екосистем. 

Вперше термін "sustainable development", який дослівно 
означає "сталий розвиток", було застосовано у 1980 році у 
доповіді Міжнародного союзу охорони природи і природ-
них ресурсів "Всесвітня стратегія охорони природи". У ній 
розвиток людства визначається як процес перетворення 
біосфери і використання природного і людського капіталу 
для задоволення потреб людей. Для того, щоб розвиток 
мав довготривалий характер, відзначалося у доповіді, 
варто враховувати не лише економічні, але й соціальні, 
екологічні та культурологічні чинники.  

Ідея сталого розвитку була розвинута у 1987 році у 
доповіді Міжнародної комісії ООН з навколишнього се-
редовища і розвитку "Наше спільне майбутнє", підгото-
вленій під керівництвом Г. Х. Брутланда, у якій під "ста-
лим" визначався такий розвиток, який задовольняє по-
треби теперішнього часу, не підриваючи спроможність 
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби [7]. 

У грудні 1992 року в рамках Економічної і Соціальної 
Ради ООН була створена Комісія сталого розвитку 
ООН, основне завдання якої полягало у сприянні між-
народному товариству в досягненні цілей сталого роз-
витку і здійсненні моніторингу процесів переходу до 
принципів сталого розвитку. Підсумки десятилітньої 
роботи цієї Комісії було підбито у 2002 році на "Саміті 
Землі" в Йоганнесбурзі [8]. Саміт вкотре привернув ува-
гу всього людства до проблем, що вимагають терміно-
вого вирішення.  
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По-перше, політики і уряди повинні визнати останні 
наукові дані про реальні екологічні небезпеки, які за-
грожують власне існуванню людства. 

По-друге, уряди всіх країн світу повинні цілеспрямовано 
збільшити обсяги інвестицій на наукові дослідження і роз-
робку нових технологій, здатних усунути існуючі загрози. 

По-третє, сфера міжнародної політики повинна скоо-
рдинувати і посилити свою діяльність у напрямі захисту 
всього людства від глобальних екологічних загроз [9]. 

Дійсно, концепція сталого розвитку зможе бути ефек-
тивно реалізованою лише за умови, що буде сприйнята 
й активно впроваджуватиметься всіма країнами світу, які 
будуть діяти спільно і злагоджено. Адже потреба у ста-
лому економічному розвитку викликана подіями глоба-
льного масштабу – поступовим вичерпанням світових 
запасів природних ресурсів та погіршенням екологічної 
ситуації. І тому окремо взята країна з цими проблемами 
аж ніяк не впорається. Перш за все тому, що раціоналі-
зація суспільного споживання сприятиме зниженню суку-
пного попиту на товари. Це зумовить скорочення суспі-
льного виробництва. Останнє призведе до збільшення 
безробіття. Окрім того, скорочення виробництва сприя-
тиме вивільненню з реального обігу надлишкового капі-
талу, який шукатиме застосування і перетікатиме зви-
чайно ж туди, де він зможе принести його власникам 
найбільший прибуток. Капітали перетікатимуть до тих 
країн, які відмовились від концепції сталого економічного 
розвитку й надалі прагнуть забезпечити стійке економіч-
не зростання шляхом заохочення сукупного споживання. 

Отже, перехід до раціонального використання при-
родних ресурсів і зменшення забруднення довкілля 
промисловими викидами та відходами не під силу 
окремим країнам. Саме тому, Г. Дейлі визначає сталий 
розвиток як гармонійний, збалансований і безконфлікт-
ний процес всієї цивілізації [10]. 

 Вивільнені капітали легко переночовуватимуться у 
ті країни і сфери економічної діяльності, де високий 
прибуток можна отримати екстенсивним шляхом – че-
рез залучення у виробничий процес додаткових матері-
альних природних ресурсів цих країн. Інвесторам більш 
ризиковано вкладати кошти на розробку інноваційних 
проектів, впровадження нових технологій, які забезпе-
чують зменшення шкідливих викидів в атмосферу, є 
ресурсо- та енергозберігаючими. Тому капітал, переду-
сім економічно розвинених країн світу, а також тих кра-
їн, які прагнуть стати такими, має бути поставлений у 
такі умови, аби в нього не було альтернативи фінансу-
ванню інноваційної діяльності, яка виступає основою 
сталого економічного розвитку. Уряди всіх країн, вихо-
дячи з головного завдання – забезпечення раціональ-
ного використання і споживання матеріальних природ-
них ресурсів, мають синхронізувати заходи зі зменшен-
ня попиту на ресурсо- та енерговитратні технології, 
зниження шкідливих промислових викидів в атмосферу, 
скорочення випуску товарів, що шкодять здоров'ю лю-
дей тощо, натомість заохочувати виробництво іннова-
ційних продуктів і технологій. "Щоб економічний розви-
ток став сталим процесом, – пише В.Г. Потапенко, – 
наснага до праці та інновації мають доповнюватися 
відповідним обладнанням" [11, с.98]. 

Інноваційність нових благ, технологій, обладнання, 
методів та способів виробництва повинна визначатися 
виходячи з того, чи вони: по-перше, не наносять шкоди 
здоров'ю; по-друге, не забруднюють оточуючого сере-
довища; по-третє, забезпечують економне використан-
ня матеріальних природних ресурсів. Якщо ці вимоги не 
дотримуються, тоді це псевдоінновації, які не повинні 
підтримуватися державою, що впроваджує модель ін-
новаційного розвитку економіки. 

Надспоживання, яке заохочується для забезпечення 
стійкого економічного зростання, завдає найбільшої 
шкоди довкіллю і загрожує майбутньому нашої планети. 
Доречно з цього приводу дослухатися до слів, виголо-
шених на саміті великої двадцятки у Ріо-де-Жанейро, 
президентом Уругваю Хосе Мухіка: "Чи є на нашій пла-
неті достатньо ресурсів для того, щоб сім або вісім міль-
ярдів осіб досягли того ж рівня марнотратства, як в бага-
тих країнах?". Цікаво, що Хосе Мухіка, вважається найбі-
днішим президентом у світі. І бідність його добровільна. 
Він аскет і вегетаріанець, живе на родинній фермі, їздить 
на автомобілі "фольксваген-жук" 1987 року вартістю 
1800 доларів. І 90 % президентської зарплати віддає на 
благодійність. Ще його висловлення: "Невже варто праг-
нути досягти рівня розвитку і споживання багатих країн? 
Що стане з нашою планетою, якщо у індійців на кожну 
сім'ю буде стільки ж машин, що і в Німеччині? Скільки 
кисню залишиться тоді на планеті?" Хосе Мухіка звину-
вачує більшість сучасних політичних лідерів у тому, що 
вони "одержимі ідеєю зростання економіки за рахунок 
стимулювання споживання". І ефект від впровадження 
інновацій слід розглядати саме з такої позиції: якою буде 
економія природних ресурсів і наскільки зменшиться 
забруднення оточуючого середовища. 

Врешті, думки уругвайського лідера не нові. Подібне 
три тисячоліття тому говорив Еклізіаст. Розкіш, ком-
форт – людина прагне їх навіщо? Аби бути щасливою. 
Але досягнувши омріяного матеріального добробуту, не 
відчуває очікуваної радості, миру, спокою. Отже, нама-
гається статки свої ще збільшувати. І так до безкінечнос-
ті. Адже душа залишається голодною. 

Розкіш почасти буває згубною. І підтвердженням 
тому історія. 

Економічно високорозвинені, багатющі міста Содом і 
Гоморра по суті знищили самі себе. Будували, торгува-
ли, розумним і успішним вважали того, хто може іншого 
використати для свого збагачення. Пишна і щедра при-
рода, матеріально було усе, на той час можливе. І, від-
чуваючи лише брак фантазії, чого можна прагнути ще, 
почали втрачати людську подобу. На місті цих міст нині 
Мертве море, довкіл якого мертва пустеля. 

Римська імперія була могутньою, допоки більшість її 
громадян не долучилася до надмірної розкоші. Вави-
лонська держава теж рухнула, бо стомилась, надірва-
лася в пошуках задоволень. 

Подібне цілком реально і осяжно загрожує нині гло-
бально об'єднаному людству. Уже давно науковці за-
стерігають, що війни майбутнього вестимуться не за 
"чорне золото" – нафту. Війни майбутнього – це вже 
навіть не інформаційні війни. Війни майбутнього вести-
муться за рідину, з якої на 80 відсотків складається ко-
жен з нас – за воду. 

Замість того, щоб стати обіцяним комфортним зем-
ним раєм, планета виснажується. Пустелі – не тільки 
Сахара, а й наша Олешківська, що поблизу Херсона, – 
вперто розповзаються.  

Проблема погіршення стану довкілля пов'язана як з 
прагненням людства до матеріального збагачення, так і 
з проблемою бідності. Але, хоча бідність і зумовлює 
екологічні небезпеки певного роду, все ж основною 
причиною незадовільного стану глобального довкілля, 
що продовжує погіршуватися, є функціонування нераці-
ональних структур споживання і виробництва, які нині з 
промислово розвинутих країн переміщуються у бідніші, 
де дешевші матеріальні ресурси й дешевша робоча 
сила. Експлуатуючи місцеві ресурси, використовуючи 
методи нееквівалентного обміну і формуючи націона-
льні ринки з урахуванням переважно власних інтересів, 
такі структури (в основному це транснаціональні корпо-
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рації), як правило, лише погіршують і без того несприя-
тливе економічне та екологічне становище цих країн. 
Вимоги щодо рівності, справедливості, демократичності 
– які є вимогами концепції сталого розвитку, зустріча-
ють опір з боку цих комерційних структур, оскільки су-
перечать логіці їх функціонування [12]. До речі, те що 
високорозвинені країни нині намагаються перенести 
функціонування нераціональних комерційних структур, 
які нищівно експлуатують природні ресурси і забруд-
нюють довкілля, в бідніші країни, є свідченням того, що 
вони вже стали на шлях сталого економічного розвитку. 

Велике навантаження на довкілля багато в чому зу-
мовлено непомірним попитом та нераціональним спо-
собом життя, характерним для багатьох багатих верств 
населення, які звикли до досить високого рівня спожи-
вання порівняно з тією значною частиною людства, яка 
не може задовольнити своїх основних споживчих по-
треб у продуктах харчування, медичному обслугову-
ванні, житлі, освіті тощо.  

Тому всім країнам необхідно розробляти узгоджену 
міжнародну та національну політику, спрямовану на 
формування таких структур споживання і виробництва, 
які забезпечать зниження рівня екологічної небезпеки і 
задоволення основних потреб незаможних верств на-
селення. При цьому промислово розвиненим країнам 
слід взяти на себе роль лідера у формуванні таких ра-
ціональних структур. Це, зокрема, вимагає розширення 
країнам, що розвиваються, технічної та іншої допомоги 
з боку промислово розвинених країн. 

Висновки. Отже, треба переосмислити існуючі під-
ходи щодо того, як надалі має розвиватися світова еко-
номіка, й по-іншому подивитися на те, як у нас здійсню-
ється процес суспільного відтворення, як ми виробляє-
мо, розподіляємо, обмінюємо і споживаємо блага, як 
економічне зростання та підвищення конкурентоспромо-
жності підприємств і товарів відображається на довкіллі, 
здоров'ї людей. Всі інституції, а насамперед державна 
внутрішня і міжнародна політика повинні бути зорієнто-
вані на підвищення рівня свідомості, подолання жадібно-
сті й марнотратства, людського егоїзму. Окремій країні 
справитися з цією проблемою неможливо, адже вона 
глобальна. Потрібні злагоджені дії всієї світової спільно-
ти, проте одних лише зусиль на міжнародному рівні та-
кож недостатньо. Кожна країна має здійснювати цілесп-

рямовану й ефективну національну політику, спрямовану 
на забезпечення зниження споживання природних ре-
сурсів заради збереження довкілля та турбуватися про 
краще задоволення потреб майбутніх поколінь. 

Однак, аби досягти бажаного результату лише еко-
номічних та адміністративних важелів недостатньо. 
Треба змінювати людську свідомість та спосіб життя. 
Людство загалом й кожний окремий індивід, зокрема, 
мають усвідомити, що раціональне споживання приро-
дних ресурсів і бережне ставлення до довкілля – це 
реальна необхідність, вимога сьогодення задля збере-
ження здоров'я і матеріального добробуту нинішніх і 
прийдешніх поколінь.  

Врешті-решт, за допомогою зміни способу життя мо-
жна домогтися такого економічного розвитку, який буде 
менше залежати від обмежених ресурсів планети і біль-
шою мірою відповідати її потенційним можливостям.  
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СУЩНОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА  

К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
В статье исследована сущность устойчивого экономического развития, проанализированы различия концепций устойчивого 

экономического роста и устойчивого экономического развития, обоснована необходимость и целесообразность перехода человече-
ства к модели устойчивого экономического развития, основой которого выступает инновационная деятельность. 
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THE ESSENCE AND NEED  

TO MOVE TOWARDS SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 
In the article has been investigated the essence of sustainable economic development. Differences of concepts of sustainable economic 

growth and sustainable economic development were analyzed. Necessity and feasibility of humanity's transition to a sustainable economic 
development model, the basis of which acts innovation activity were grounded. 

Keywords: economic growth, innovation development model, sustainable economic development, sustainable development. 
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