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Кроссворд по предмету "предмету Грошi та кредит (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
3. Функцiя пiдприємництва, за допомогою якої генеруються iдеї та реалiїуються новi комерцiйнi iдеї
5. Основним джерелом цього типу зростання є пiдвищення продуктивностi живої працi
10. - офiцiйне представлення пiдприємства, фiрми, фонду, виду дiяльностi тощо перед громадськiстю
12. Зановники цього вчення ототожнювали багатсво з накопиченням дорогоцiнних монет
13. Незалежний рух грошей у процесах виробництва, розподiлу, обмiну i споживання нацiонального продукту, сукупнiсть усiх грошових платежiв i розрахункiв, що вiдбуваються в народному господарствi
22. Банкiвське гарантiювання оплати чека
23. Вид iнфляцiї, при якiй цiни рiзних товарiв залишаються незмiнними вiдносно один одного.

По вертикали
1. - офiцiйний документ, що видається судновласником вантажовiдправнику як свiдчення прийняття вантажу до перевезення морським шляхом
2. Здатнiсть фiнансових активiв та матерiальних цiнностей перетворюватися на готiвку
4. Функцiя пiдприємництва, за допомогою якої реєструється пiдприємство, органiзовується виробництво, збут та реклама
6. - обєднання, спiлка органiзацiй або осiб для досягнення певних цiлей
7. … облiк - процес виявлення, вимiрювання, реєстрацiї, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам для прийняття рiшень
8. Якi грошi iснують у виглядi певних сум, записаних на рахунках у банку?
9. Одна iз функцiй фiнансiв
10. - перетворення державної власностi в Iншi форми власностi продажем, передаванням або їх поєднанням
11. Цiннi папери, якi посвiдчують право власника на безоплатне одержання у процесi приватизацiї частки майна державних пiдприємств, державного житлового фонду, земельного фонду – це … цiннi папери
14. Яка концепцiя походження грошей стверджує, що грошi виникли внаслiдок угоди або домовленостi?
15. Теорiя, яка стверджує, що грошi є суто умовними знаками
16. Право вилучати з речей їхнi кориснi властивостi
17. Права, посвiдченi цiнним папером, належать предявниковi цiнного паперу на …
18. План досягнення цiлей органiзацiї
19. Специфiчнi грошовi форми, в яких грошова сутнiсть iстотно послаблена, вiдхиляється вiд загальноприйнятих, стандартних форм
20. Операцiя, угода, що супроводжується взаємними поступками, знижками
21. Iнфляцiя, що вимiрюється двозначними чи трьохзначними числами
24. Цiнний папiр, що посвiдчує внесення його першим власником грошей, визначає вiдносини позики мiж власником цiнного паперу та емiтентом, пiдтверджує зобовязання емiтента повернути власниковi цiнного паперу її номiнальну вартiсть у передбачений проспектом емiсiї строк та виплатити доход

