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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Економiка i бiзнес (укр.)"
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По горизонтали
3. фiнансово-промислова група компанiй. Типовим є збереження юридичної i господарської самостiйностi учасникiв, але з врахуванням координацiї з боку фiнансових структур, що домiнують.
5. Спецiальна iнформацiя про осiб чи продукцiю, що розповсюджується в будь-якiй формi та в будь-який спосiб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку
6. правова форма бiзнесу, що вiдрiзняється i вiдокремлена вiд конкретних осiб, якi ними володiють
7. Виключне право (виробництва, торгiвлi, промислу тощо), що належить однiй особi, групi осiб чи державi
15. Процес створення матерiальних i cycпiльних благ, необхiдних для iснування i розвитку
16. Яке пiдприємництво полягає в тому, що пiдприємець гарантує страхователю за певну плату компенсацiю можливої втрати майна, цiнностей, життя в результатi непередбаченого випадку.
17. Найманий робiтник, зайнятий професiйною органiзаторською дiяльнiстю в органах керування пiдприємства, фiрми, установи, надiлений субєктом власностi визначеними повноваженнями
21. Процес встановлення i розробки цiни на товари та послуги
24. Сукупнiсть пiдприємств i органiзацiй, що характеризуються спiльнiстю ознак виробничо-господарської дiяльностi

По вертикали
1. Товариство з … вiдповiдальнiстю – це господарське товариство, засноване однiєю або кiлькома особами, статутний капiтал якого подiлений на частки, розмiр яких визначений статутом.
2. Суб’єкти ... пiдприємництва фiзичнi особи – Середня кiлькiсть працiвникiв за звiтний перiод не перевищує 50 осiб. Рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi не перевищує суму, еквiвалентну 10 мiльйонам євро, визначену за середньорiчним курсом Нацiонального банку України.
4. Найбiльш централiзована форма монополiстичних обєднань, в межах якої пiдприємства-учасники вiдмовляються вiд виробничої, комерцiйної, а iнколи й юридичної самостiйностi i пiдпорядковуються єдиному управлiнню
6. Юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами, якi добровiльно обєдналися на основi членства для ведення спiльної господарської та iншої дiяльностi з метою задоволення своїх економiчних, соцiальних та iнших потреб на засадах самоврядування
8. Сукупнiсть властивостей продукцiї, якi визначають ступiнь придатностi її для використання за призначенням
9. Штат працiсникiв, що володiюсь певною квалiфiкацiєю i виконують певну роботу
10. Сукупнiсть материнської компанiї та контрольованих нею дочiрнiх компанiй
11. Наймана особа, зайнята в безпосередньому виробництвi, рiдше в сферi послуг
12. це володiння найрiзноманiтнiшими фiнансовими активами, кожен з яких має рiзний рiвень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цiлому.
13. … пiдприємництво – це таке, яке здiйснює операцiї та угоди з купiвлi-продажу або перепродажу товарiв. Це - рiзнi торговельнi пiдприємства. Основна функцiя - доведення товару до споживача.
14. Процес стимулювання працiвникiв до здiйснення ефективної дiяльностi, спрямованої на досягнення цiлей пiдприємства
18. Вивiз iз митної територiї країни за кордон товарiв i послуг без зобовязання їхнього зворотного повернення
19. Вкладення капiталу з метою подальшого збiльшення
20. це юридична особа до складу якої входять компанiї, що здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть у рiзноманiтних галузях економiки.
22. Вiдношення прибутку до вартостi виробничих фондiв за їх початковою оцiнкою
23. пiдроздiл юридичної особи, що знаходиться поза її мiсцезнаходженням та виробляє продукцiю, виконує роботи або операцiї, надає послуги вiд iменi юридичної особи, або здiйснює представництво i захист iнтересiв юридичної особи.

