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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
2. Юридично обовязкова угода мiж двома або кiлькома особами
5. Виключне право однiєї особи на певний вид дiяльностi
8. Якi грошi переказують по банковським рахункам
15. Технiчно найдосконалiша галузь матерiального виробництва, основа iндустрiалiзацiї економiки, яка має вирiшальний вплив на розвиток продуктивних сил
20. Вид податку чи збору, доходи вiд яких направляються до Києва
23. Процес, в ходi якого створюється, вiдтворюється чи удосконалюється органiзацiя складної динамiчної системи

По вертикали
1. Ступiнь безладу системи
3. Внутрiшнi i зовнiшнi фактори -хто є автором цього наукового пiдходу до до визначення факторiв цiноутворення
4. Зростання виробництва, стрiмкий поступ, зниження виробничих витрат, зростання продуктивностi працi, конкуренцiя, зниження податкiв тощо - це чинники, що викликають … цiн
6. Витрати, якi являють собою витрати на придбання продукцiї (цiна продукцiї), транспортування, митнi тарифи та витрати, налагодження, пробний запуск, якщо вони не включенi до вартостi продукцiї
7. Тип суспiльного подiлу працi, що вiдбувається в серединi окремих пiдприємств
9. Коефiцiєнт … ринку являє собою процентне вiдношення всього продажу товарiв пiдприємствами з найбiльшими частками на ринку до загального обсягу продажу
10. Конкуренцiя мiж товарами-замiнниками
11. Напрям самоорганiзацiї, який розглядається як сукупнiсть дiй, заснованих на генетичнiй програмi збереження виду i покликана забезпечити соматичну (тiлесну) побудову обєкту
12. Показники рiвня економiчної безпеки пiдприємства, що дають змогу виявити слабкi мiсця в його дiяльностi i визначити основнi напрями та найбiльш дiєвi способи пiдвищення ефективностi його дiяльностi
13. Один з важливих елементiв управлiння якiстю, що використовується для пiдвищення конкурентоспроможностi
14. Основним методом збору первинної iнформацiї є
16. Характеризує рiвень спецiалiзацiї виробництва, враховуючи витрати часу на наладку устаткування - коефiцiєнт … виробництва
17. Який прибуток не розподiляється мiж акцiонерами, а реiнвестується в пiдприємство
18. Результат мiжнародної кооперацiї виробництва, розвитку мпп, а саме розвиток суспiльного характеру виробництва в мiжнародних масштабах
19. Зростання цiн, яке виникає внаслiдок збiльшення витрат на одиницю продукцiї
21. Сукупнiсть осiб, якi спiльно проживають в одному житлi чи його частинi, забезпечуючи себе всiм необхiдним для життя
22. Рiзниця мiж сукупним доходом домогосподарств та усiма обовязковими виплатами, необхiдними i запланованими витратами, на якi вже накопиченi кошти
24. Показник, що характеризує рiвень прибутковостi основних виробничих фондiв
25. Вiдносно стiйкий стан системи, який як би притягає до себе безлiч траєкторiй системи, що визначаються рiзними початковими умовами

