АННОТАЦИИ
Плаксин В.И. Механизм синергетической эффективности хозяйственных систем
Автором с позиций системного подхода и программно-целевого управления обоснован механизм синергетической
эффективности хозяйственной системы.
Ключевые слова: эффективность, механизм, хозяйственная система.
Лазоренко Л.В. Психологические особенности процесса принятия управленческих решений
Проанализированы основные направления подготовки управленческих решений с точки зрения психологии управления.
Определены стратегии подготовки и принятия коллективных решений с учетом психологических особенностей членов коллектива и
руководителей организации.
Ключевые слова: управление, управленческое решение, потребность, деятельность предприятия.
Нагорский Ю.А. Влияние мотивационного механизма управления предприятием на эффективность его деятельности
Автор вводит понятие мотивационного механизма управления персоналом организации, который органично сочетает систему
материального стимулирования и сферу корпоративной культуры предприятия. Обоснована приоритетная роль данного механизма в
обеспечении эффективности работы предприятия.
Ключевые слова: мотивационный механизм, корпоративные ценности, система стимулов.
Сорока А.В. Модели профессиональной компетентности современных руководителей
Проведен анализ различных подходов отечественных и зарубежных ученых к профессиональной компетентности
руководителей. Разработана модель профессиональной компетентности.
Ключевые слова: компетентность, менеджер, управленческие навыки.
Плаксин О.А. Теория жизненного цикла в анализе организации лизинга
Определён порядок и структура заключения лизингового соглашения, представлены составляющие элементы ключевых этапов.
Предложен механизм процесса заключения лизинговой сделки.
Ключевые слова: лизингодатель, лизингополучатель, договор лизинга, лизинг, лизинговое имущество.
Тарасенко А.В. Закономерности формирования институтов корпоративного управления на постсоветском пространстве
В статье проанализированы причины возникновения и принципы развития системы институтов корпоративного управления, а
также специфика развития корпоративного управления на постсоветском пространстве.
Ключевые слова: институт, менеджмент, корпоративные отношения, конкуренция.
Кокодей Т.А. Разработка структурной модели системы стратегического управления предприятием
Предложена модель системы стратегического управления, основанная на концепции стратегии предприятия как ответного
воздействия на текущее и прогнозируемое влияние среды.
Ключевые слова: система, мониторинг, стратегическое управление.
Пичик Е.В. Инновационный маркетинг как залог конкурентного успеха на рынке
Раскрыта роль инновационного маркетинга на современном этапе. Предложен механизм его проведения с целью приобретения
конкурентного преимущества на рынке.
Ключевые слова: инновация, маркетинг, конкуренция.
Шкарлет С.Н. Роль и место инновационной политики предприятия в формировании его экономической безопасности
С позиций системного подхода рассмотрены вопросы роли инновационной политики предприятия в формировании его
экономической безопасности. Определены ключевые факторы формирования конкурентных преимуществ предприятия.
Ключевые слова: инновационная политика, интеллектуальные ресурсы, экономическая безопасность.
Севастьянова О.В., Мужецкая Т.А. Проблемы инновационной деятельности в сфере туристических услуг
Рассмотрены проблемы инновационной деятельности в туристическом бизнесе АР Крым, определены причины,
препятствующие развитию инновационной деятельности в сфере туризма, даны предложения по ее усовершенствованию.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, туризм.
Барило В.С. Реализация государственной политики поддержки развития инновационной деятельности
Рассматриваются проблемы государственного регулирования инновационной деятельности. Определена сущность
инновационной политики с учетом ограниченных возможностей экономики Украины.
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, предпринимательство.
Коваленко В.В., Коренева О.Г. Факторы влияния на динамическое развитие банковской системы Украины
Рассматриваются основные проблемы банковской системы. Определены факторы, которые влияют на ее динамическое развитие.
Рассмотрены основные тенденции развития банковских систем разных стран.
Ключевые слова: банковская система, кредиты, депозиты, активы банка, пассивы банка.
Кравцова А.М. Оценка эффективности процесса использования финансовых ресурсов предприятия
Проанализированы существующие подходы к формированию критериев и показателей оценки эффективности процесса
использования финансовых ресурсов предприятия, предложена усовершенствованная система критериев оценки эффективности.
Ключевые слова: предприятие, финансовые ресурсы, эффективность, результаты деятельности.
Криворак А.Д. Общая стратегия предприятия и управление его финансами
Рассматривается механизм управления финансами предприятия с учетом стратегических целей его развития, предложена система
управления финансами предприятия.
Ключевые слова: финансы, управление, предприятие, стратегические цели.
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Колосюк А.А. Некоторые аспекты развития управленческого учета
Рассмотрены и выделены основные направления становления и интеграции управленческого учета, даны рекомендации по его
эффективному использованию на предприятия.
Ключевые слова: управленческий учет, экономический анализ, контроль.
Прадун В.П., Зорий О.Г., Ильбисинова Ю.О. Банковское инвестиционное кредитование как фактор развития Крымского региона
Определена роль банковского инвестиционного кредита в развитии экономики Крымского региона. Предложены пути
активизации участия банков в инвестиционном кредитовании.
Ключевые слова: банк, регион, инвестиционное кредитование.
Винников В.В. Принципы обоснования инвестиционных решений в системе комплексного развития морского транспорта
Рассматриваются принципы обоснования инвестиционных решений в системе комплексного развития морского транспорта.
Разработана структура информационной модели анализа инвестиционной политики судоходной компании.
Ключевые слова: инвестиции, система, конъюнктура грузопотоков, эффективность.
Черемисина С.Г., Шалимов А.Ю. Организационно-экономические аспекты адаптации виноградо-винодельческого подкомплекса
Крыма в новых условиях хозяйствования
В статье оценено современное состояние виноградо-винодельческого подкомплекса Крыма. Разработан прогноз производства виноградовинодельческой продукции с учетом складывающихся реалий состояния ресурсного потенциала.
Ключевые слова: виноградорство, виноделие, система управления, подкомплекс.
Кухарчик В.Г. Проблемы формирования рынка морских профессий в Украине
Рассматриваются проблемы кадрового потенциала в транспортной отрасли Украины, проанализировано развитие рынка морских
профессий. Предложена стратегия развития морских профессий.
Ключевые слова: кадровый потенциал, транспортный сектор Украины, налоги.
Краснодед Т.Л. Рынок молока и его основные проблемы
Рассмотрены основные проблемы рынка молока и молокопродуктов в Украине. Проанализированы объемы производства молока
хозяйствами государственного и частного секторов. Обоснованы перспективы развития молочного рынка.
Ключевые слова: рынок, молокопродукты, производство, потребление.
Силкин В.В. Перспективы развития ветроэнергетики
Анализируется региональный потенциал использования нетрадиционных источников энергии, проведен анализ состояния
ветроэнергетики в Крыму.
Ключевые слова: ветроэнергетика, источник энергии, мощность.
Бурякова Ю.А. Использование европейского опыта в управлении водохозяйственным комплексом Украины
Рассмотрен опыт управления водохозяйственным комплексом в странах Европы. Анализируется возможность его использования
в Украине на основе взаимодействия правовых и экономических механизмов управления.
Ключевые слова: водные ресурсы, экологический мониторинг вод, водоохранные программы.
Басюркина Н.И. Методические подходы к планированию плодоовощеконсервного производства на примере Одесской области
Предложена экономико-математическая модель развития и размещения плодоовощного консервного производства, с помощью
которой можно рассчитать минимум материальных, трудовых, капитальных и транспортных затрат; определить проектную мощность
строящихся предприятий, возможность реконструкции действующих предприятий.
Ключевые слова: консервное производство, планирование, экономическое развитие, модель.
Миронова Т.Л., Полонская Н.А. Механизм управления социально-экономическим развитием региона
Проведена систематизация методов и форм управления экономикой, обоснована эффективность механизма управления
развитием региона при осуществлении прогнозно-программной деятельности.
Ключевые слова: управление, механизм, социально-экономическое развитие, регион.
Брошкова С.Л. Эколого-экономическая оценка компонентов природно-ресурсного потенциала Одесской области
Рассматриваются методологические и теоретические подходы, позволяющие оценивать природно-ресурсный потенциал территорий. Дается оценка основных показателей использования природно-ресурсного потенциала Одесской области.
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, регион, компоненты, территория
Землячов С.В. Состояние и тенденции развития страховой деятельности в АР Крым
Приведена динамика, структура страховых взносов и выплат, их распределение по различным видам и формам страхования,
предложены возможные пути решения проблем страхового рынка.
Ключевые слова: страхование, взнос, выплата, рынок, страховая компания.
Гончарук Н.В. Эффективность функционирования виноградо-винодельческой отрасли Севастопольского региона
Анализируются факторы, влияющие на производственный потенциал виноградарского предприятия. Определены направления
по эффективному управлению производственным потенциалом предприятия виноградо-винодельческой отрасли
Ключевые слова: управление, потенциал, виноградо-винодельческая отрасль.
Плаксун А.А. Современное состояние и перспективы развития экспортного потенциала транспортного комплекса Крыма
Предложены мероприятия по развитию экспортного потенциала транспортного комплекса АР Крым.
Ключевые слова: транспорт, услуги, экспортный потенциал.
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АНОТАЦІЇ
Плаксин В.І. Механізм синергетичної ефективності господарських систем
Автором з позицій системного підходу і програмно-цільового управління обґрунтовано механізм синергетичної ефективності
господарської системи.
Ключові слова: ефективність, механізм, господарська система
Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень
Проаналізовано основні напрями підготовки управлінських рішень з точки зору психології управління. Визначені стратегії
підготовки та прийняття колективних рішень з врахуванням психологічних особливостей членів колективу та керівників організації.
Ключові слова: управління, управлінське рішення, потреба, діяльністі організації
Нагорський Ю.А. Вплив мотиваційного механізму управління підприємством на ефективність його діяльності
Автор впроваджує поняття мотиваційного механізму управління персоналом організації, який органічно зв’язує систему
матеріального стимулювання та сферу корпоративної культури підприємства. Обоснована пріоритетна роль даного механізму в
забезпеченні ефективності роботи підприємства.
Ключові слова: мотиваційний механізм, корпоративні цінності, система стимулів
Сорока О.В. Моделі професійної компетентності сучасних керівників
Проведено аналіз підходів вітчизняних та зарубіжних вчених по професійній компетентності керівників. Розроблена модель
професійної компетентності.
Ключові слова: компетентність, менеджер, управлінські навички.
Плаксін О.А.Теорія життєвого циклу в аналізі організації лізингу
Визначено порядок і структура укладання лізингової угоди, наведені складові елементи ключових етапів. Запропоновано єдиний
механізм процесу укладання лізингової угоди.
Ключові слова: лізингодавець, лізингоодержувач, договір лізингу, лізинг, лізингове майно.
Тарасенко О.В. Закономірності формування інституцій корпоративного управління на пострадянському просторі
У статті досліджено причини виникнення і принципи розвитку системи інституцій корпоративного управління, а також вивчення
специфіки розвитку корпоративного управління на пострадянському просторі.
Ключові слова: інститут, менеджмент, корпоративні відносини, конкуренція.
Кокодей Т.А. Розробка структурної моделі системи стратегічного управління підприємством
Запропонована модель системи стратегічного управління, заснована на концепції стратегії підприємства як зворотної дії на
поточний та прогнозуємий вплив довкілля.
Ключові слова: система, моніторинг, стратегічне управління.
Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку
Розкрита роль інноваційного маркетингу на сучасному етапі. Запропоновано механізм його проведення з метою придбання
конкурентної переваги на ринку.
Ключові слова: інновація, маркетинг, конкуренція.
Шкарлет С.М. Роль і місце інноваційної політики підприємства у формуванні його економічної безпеки
З позицій системного підходу розглянуто питання щодо ролі інноваційної політики підприємства у формуванні стану його
економічної безпеки. Визначені ключові фактори формування конкурентних переваг підприємства.
Ключові слова: інноваційна політика, інтелектуальні ресурси, економічна безпека.
Севастьянова О.В., Мужецька Т.А. Проблеми інноваційної діяльності в сфері туристичних послуг
Розглянуто проблеми інноваційної діяльності у туристичному бiзнесi АР Крим, визначені причини, що перешкоджають розвитку
інноваційної діяльності в сфері туризму, внесені пропозиції по її вдосконаленню.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, туризм.
Барило В.С. Реалізація державної політики підтримки розвитку інноваційної діяльності
Розглядаються проблеми державного регулювання інноваційної діяльності. Визначено сутність інноваційної політики з
урахуванням обмежених можливостей економіки України.
Ключові слова: інновації, інноваційна політика, підприємництво
Коваленко В.В., Коренева О.Г. Чинники впливу на динамічний розвиток банківської системи України
Розглядаються основні проблеми банківської системи. Визначено чинники, що впливають на динамічний розвиток банківської
системи. Розглянуто основні тенденції розвитку банківських систем різних країн.
Ключові слова: банківська система, кредити, депозити, активи банку, пасиви банку.
Кравцова А.М. Оцінка ефективності процесу використання фінансових ресурсів підприємства
Проаналізовано існуючі підходи до формування критеріїв і показників оцінки ефективності процесу використання фінансових
ресурсів підприємства, запропоновано вдосконалену систему критеріїв оцінки ефективності.
Ключові слова: підприємство, фінансові ресурси, ефективність, результати діяльності.
Криворак О.Д. Загальна стратегія підприємства та управління його фінансами
Розглядається механізм управління фінансами підприємства з урахуванням стратегічних цілей його розвитку, запропонована
система управління фінансами підприємства.
Ключові слова: фінанси, управління, підприємство, стратегічні цілі .
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Колосюк А.А. Деякі аспекти розвитку управлінського обліку
У статті розглянуті і виділені основні напрямки становлення і інтеграції управлінського обліку, запропоновані рекомендації по
його ефективному використанню на підприємстві.
Ключові слова: управлінський облік, економічний аналіз, контроль.
Прадун В.П., Зорій О.Г., Ільбісінова Ю.О. Банківське інвестиційне кредитування як чинник розвитку Кримського регіону
Зазначена роль банківського інвестиційного кредиту в розвитку економіки кримського регіону. Запропоновані шляхи активізації
участі банків у інвестиційному кредитуванні.
Ключові слова: банк, регіон, інвестиційне кредитування
Віников В.В. Принципи заснування інвестиційних рішень у системі комплексного розвитку морського транспорту
Розглядаються принципи заснування інвестиційних рішень у системі комплексного розвитку морського транспорту. Розроблена
структура інформаційної моделі аналізу інвестиційної політики судноплавної компанії.
Ключові слова: інвестиції, система, кон’юнктура вантажопотіков, ефективність.
Черемісіна С.Г., Шалімов А.Ю. Організаційно-економічні аспекти адаптації виноградо-виноробного підкомплексу Криму у нових
умовах господарювання
У статті оцінено сучасний стан виноградо-виноробного підкомплексу Криму. Розроблено прогноз виробництва виноградовиноробної продукції, що забезпечує поступове нарощування і укріплення експортного потенціалу виноградо-виноробного під комплексу
Криму з урахуванням сучасного стану ресурсного потенціалу.
Ключові слова: виноградарство, виноробство, система управління, підкомплекс.
Кухарчик В.Г. Проблеми формування ринку морських професій в Українi
Розглядаються проблеми кадрового потенціалу в транспортній галузі України, проаналізовано розвиток ринку морських
професій. Запропонована стратегія розвитку морських професій.
Ключові слова: кадровий потенціал, транспортний сектор України, податки.
Краснодєд Т.Л. Ринок молока і його основні проблеми
Розглянуті основні проблеми ринку молока і молокопродуктів в Україні. Проаналізовано обсяги виробництва молока
господарствами державного та приватного секторів. Обґрунтовано перспективи розвитку молочного ринку.
Ключові слова: ринок, молокопродукти, виробництво, споживання
Сілкін В.В. Перспективи розвитку вітроенергетики
Аналізується регіональний потенціал використання нетрадиційних джерел енергії, проведено аналіз стану
вітроенергетики в Криму.
Ключові слова: вітроенергетика, джерело енергії, потужність
Бурякова Ю.О. Використання європейського досвіду в управлiннi водогосподарським комплексом України
Розглянуті особливості управління водогосподарським комплексом станах Європи. Аналізується можливість його використання в
Україні на підставі взаємодії правових та економічних механiзмiв управління.
Ключові слова: водні ресурси, екологічний моніторинг вод, водозбережнi програми.
Басюркина Н.І. Методичні підходи до планування плодоовочевого консервного виробництва на прикладі Одеської області
Запропонована экономіко-математична модель розвитку та розміщення плодоовочевого консервного виробництва, за допомогою
якої можливо розрахувати мінімум матеріальних, трудових, капітальних і транспортних витрат; визначити проектну потужність
підприємств, які будуються, можливість реконструкції діючих підприємств.
Ключові слова: консервне виробництво, планування, економічний розвиток, модель.
Міронова Т.Л., Полонська Н.О. Механізм управління соціально-економічним розвитком регіону
Проведена систематизація методів та форм управління економікою, обґрунтована ефективність механізму управління розвитком
регіону при здійсненні прогнозно-програмної діяльності.
Ключові слова: управління, механізм, соціально-економічний розвиток, регіон.
Брошкова С.Л. Еколого-економічна оцінка компонентів природно-ресурсного потенціалу Одеської області
Розглядаються методологічні та теоретичні підходи, які дозволяють оцінювати природно-ресурсний потенціал територій. Дається
оцінка основних показників використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області.
Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, регіон, компоненти, територія.
Землячов С.В. Стан та тенденції розвитку страхової діяльності в АР Крим
Наведено динаміку, структуру страхових внесків та виплат, їх розподіл по різних видах та формах страхування, запропоновані
можливі шляхи вирішення проблем страхового ринку.
Ключові слова: страхування, внесок, виплата, ринок, страхова компанія.
Гончарук Н.В. Ефективність функціонування виноградо-виноробної галузі Севастопольського регіону
Аналізуються чинники, що впливають на виробничий потенціал виноградарського підприємства. Визначені напрями по
ефективному управлінню виробничим потенціалом підприємства виноградо-виноробницькій галузі.
Ключові слова: управління, потенціал, виноградо-виноробна галузь.
Плаксун А.А. Сучасний стан та перспективи розвитку експортного потенціалу транспортного комплексу Криму
Запропоновані мери, спрямовані на розвиток експортного потенціалу транспортного комплексу АР Крим.
Ключові слова: транспорт, услуги, експортний потенціал.
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ANNOTATIONS
Plaksin V.I. The mechanism of synergetic effectiveness of economic systems
The author substantiates the mechanism of Synergetic effectiveness of economic system using the system approach and the method of
programme –aimed management.
Key words: effectiveness, mechanism, economic system.
Lazorenko L.V. Psycological peculiarities of the process of taking managerial decisions
The main ways of the decision-making process from the point of view of the psychology of management are analyzed. The strategies of
taking collective decisions considering psychological peculiarities of managers and ordinary employees are determined.
Key words: management, managerial decisions, demand, enterprise’s activity.
Nagorskiy Yu.A. The influence of motivational mechanism of enterprise management on its performance
The author introduces the notion of motivational mechanism of staff management which combines the system of material stimulation and the
sphere of enterprise’s corporate culture. The priority of this mechanism in securing the effectiveness of enterprise’s activity is substantiated.
Keywords: motivational mechanism, corporate culture, the system of stimulation.
Soroka A.V. Professional competence models of modern leaders
Various approaches to the leaders’ professional competence of home and foreign scientists were analyzed. The model of professional
competence was developed.
Keywords: competence, manager, administrative skills.
Plaksin O.A. Theory of life cycle in the analysis if the formation of leasing
The sequence and structure of leasing contract conclusion and determinate. Additional stages in leasing operation is singled out. Constituent
elements of basic stages are given. The mechanism of the process of leasing contract conclusion is proposed.
Key words: leasing renter, leasing obtainer, contract of leasing, leasing property.
Tarasenko O.V. Patterns of corporate governance institutions forming in post-soviet countries
Article deals with the institutions of corporate governance's reasons of origin and principles of development and corporate governance
development features on post-soviet area.
Key words: corporate management, organization, contract
Kokodey T.A. Stages of the strategic management system development for a company
Suggests a model of strategic management system that is based on the “response” concept strategy.
Keywords: system, monitoring, strategic management.
Pichik Е.V. Innovational marketing as a pledge of competitive success at the market
The role of innovational marketing at the present stage is revealed. The author proposes the mechanism of putting it into practice to gain a
success at the market.
Key words: innovation, marketing, competition.
Shkarlet S.N. The role and the place of enterprise’s innovational policy in the formation of its economic safety
The role of enterprises innovational policy in the formational on of its economic safety is considered from the position of system approach.
The key factors of the formation of enterprise` s competitive advantages have been defined.
Key words: innovational policy, intellectual recourses, economic safety
Sevastyanova O.V., Muzhetskaya T.A.. The problems of innovational activity in the field of tourist services
The problems of innovational activity in the tourist business of the Crimea are considered and reasons hindering its development are
determinate. The suggestions on the improvement of that activity have been worked out.
Key words: innovations, innovational activity, tourism.
Barilo V.S. Realization of the Ukraine’s state policy supporting the development of innovational activity
The problems of state regulation of innovational activity are being examined. The author defines the essence of innovational policy taking into
account the limited resources of Ukraine’s economy.
Key words: innovations, innovational policy, business.
Kovalenko V.V., Koreneva O.G. The banking system of Ukraine: factors of influence
The main problems of Ukraine’s banking system with regard to its financial stability are considered and the factors of influence on it are
determinate. The authors compare the tendencies of banking systems development in the Ukraine with that ones in other countries through the results
of their financial activity.
Key words: banking system, credits, deposits, assets and liabilities.
Kravtsova A.М. Estimation of the effectiveness of the process of using enterprise’s financial resources
The existing approaches to formation of the criteria designed to estimate effectiveness of the process of using enterprise’s financial resources
are analyzed. The author proposes improving system of such criteria.
Key words: enterprise, financial resources, effectiveness, results of activity.
Krivorak A.D. The general strategy of enterprise and its finances management
The mechanism of enterprise’s financial management is being examined in the article considering the strategic goals of its development.
Key words: finances, management, enterprise, strategic goals.
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Kolosjuk A.A. The some aspects of administrative accounting development
The basic generations of settling and integration of administrative accounting are considered and singled out.
A number of recommendations on its effective using at the enterprise are given.
Key words: administrative accounting economic analysis controls.
Pradun V.P., Zoriy O.G., Ilbisinova Yu.O. Bank investment lending as a factor of development of the Crimean region
The role of bank investment lending in development of economy in the Crimean region is determined. The ways of activation of
banks’ participation in the investment lending are suggested.
Keywords: bank, region, investment lending.
Vinnikov V.V. The principles of proving investment decisions in the system of complex development of the sea transport
The structure of informational model analyzing investment policy of shipping company is developed.
Key words: investments, system, freight traffic conjuncture, effectiveness.
Cheremisina S.G., Shalimov A.Yu. New economic and organizational aspects of viticulture and wine-making industry in the Crimea
The present state of viticulture and wine-making industry in the Crimea is evaluated. The system of management in that industry has been
analyzed. Author gives the prognosis of viticulture and wine-making industry production taking into account the current condition of industry’s
resource potential and mechanisms of management.
Key words: viticulture, wine-making industry, system of management, subcomplex.
Kuharchik V.G. A sector of labour at the market of transport services
The problems of personnel in the transport industry of Ukraine are being considered. The development of the market of sea professions has
been analyzed, and the strategy of their development are proposed.
Key words: personnel potential, transport sector, taxes.
Krasnoded T.L. Diary production market and its main problems.
The article characters the main problems of dairy production in Ukraine. The dairy production volumes at the state and private farms have
been analyzed. The prospects of dairy market development are substantiated.
Key words: market, dairy products, production, consumption.
Silkin V.V. Prospects of development of wind-powered engineering
The prospect of wind-powered engineering development the regional potential of using the non-traditional sources of energy has been
analyzed. Also an analysis of the state of wind-powered engineering in the Crimea has been made.
Key words: wind-powered engineering, source of the energy, power.
Buryakova J. A. Using of European experience in the management of Ukraine water-supply economy.
The author investigates the possibility of using European experience of managing water-supply economy in the Ukraine on the basis of
interaction between legal and economic mechanisms of management.
Key words: water recourses, ecological monitory of water, water-guard programs.
Basyurkina N.J. Metodological approaches to planning of canned fruit and vegetables production on example of Odessa destrict
The author worked out the economic and mathematic model of developing and disposing canned fruit and vegetables production. With its
help it is possible to calculate the minimum of material, labor, transport inputs and to fix the designed capacity of constructed enterprises.
Key words: canned-food production, planning, economic development, model.
Mironova T.L., Polonskaya N.A. Social and economic development of a region: the mechanism of management
The authors systematize methods and forms of management of the economy, substantiate the effectiveness of the mechanism of regional
management.
Key words: management, mechanism, social and economic development, region.
Broshkova S.L. Economic and ecological estimation of the natural recourses potential of the Odessa region
The purpose of the given work is the consideration of methodological and theoretical approaches allowing to estimate natural resource
potential of territories. The estimation of basic parameters of natural resources potential of Odessa region and its using have been given.
Key words: natural recourses potential, region, components, territory.
Zemlyachev S.V. Condition and tendencies of insurance development in Crimea
The dynamics and the structure of insurance fees and payments, their distribution in different kinds and forums of insurance have been
characterized. The possible ways of solving the problems of insurance market have been offered.
Key words: insurance, fee, payment, market, insurance company.
Goncharuk N..V. The effectiveness of viticulture and wine-making in the Sevastopol region
The factors that influence the production potential of viticulture enterprise are being analyzed. The directions of effective management at the
enterprises of that industry are determined.
Key words: management, potential, viticulture and wine-making industry.
Plaksun A.A. Nowadays’ condition and prospects of development pf export in Crimean transport complex
Ways of export potencial development in Crimean transport complex are suggested.
Key words: transport, services, export potencial.
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