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Кроссворд по предмету "предмету Корпоративне управлiння (укр.)"  на тему "Внутрiшньокорпоративна  система управлiння (укр.)"
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По горизонтали
2. Види логiстики, який дослiджує внутрiшньовиробничi логiстичнi системи
7. Якi iнновацiї сприяють розвитку нових поколiнь уже вiдомих товарiв з полiпшеними якiсними характеристиками або вiдомих продуктiв з якiсно новими властивостями
8. Вiдбувається скупiвля особою у мiноритарних акцiонерiв публiчного або приватного акцiонерного товариства належних ним акцiй з метою концентрацiї контролю над товариством
11. Пiдприємство, в якому iнвестору прямо або через дочiрнi компанiї належить понад 20 вiдсоткiв голосiв (пакет акцiй), тобто пiдприємство в якому iнвестор має суттєвий вплив i яке не є дочiрнiм або спiльним пiдприємством iнвестора
12. Об’єктами корпоративного управлiння обов’язково є
19. Коли власнiсть сконцентрована в руках кiлькох осiб, якi володiють великими частками корпоративного майна
25. Це сукупнiсть коштiв пiдприємства, що авансуються на створення оборотних фондiв та фондiв обiгу i забезпечення їх безперервного кругообiгу

По вертикали
1. Оптовий чи роздрiбний посередник, який працює вiд свого iменi i за чужий рахунок
3. Це система органiзацiї виробництва, в якiй деталi, компоненти i напiвфабрикати подаються з попередньої технологiчної операцiї на наступну вiдповiдно до наперед розробленого виробничого графiка
4. Мiсце проведення у ат загальних зборiв акцiонерiв може вибирати
5. Це комплекс взаємоповязаних функцiй, якi реалiзуються в процесi розподiлу матерiального потоку мiж рiзними покупцями
6. Пiсля завершення виробничого процесу пiдприємство вимушене зберiгати товар до його вiдвантаження
9. Планування iнновацiй має власної завданням пошук i освоєння узгодження найефективнiших шляхи й кошти реалiзацiї прийнятої стратегiю розвитку iп
10. Найвища виконавча посада у компанiї, органiзацiї або агенцiї
13. Процес уведення новацiй на ринок заведено називати процесом …
14. Планування реалiзується в умовах, як його виходить з облiку законiв i тенденцiй науково-технiчного та розвитку конкретного iп
15. Спецiалiзований незалежний колегiальний орган публiчної влади, що формується вiдповiдно до виборчого законодавства, органiзує i забезпечує пiдготовку та проведення виборiв рiзних видiв. При проведеннi референдумiв виборчi комiсiї дiють в якостi комiсiй референдуму
16. Сума вкладiв засновникiв та учасникiв господарського товариства
17. Процес, у якому iндивiд чи органiзацiя, нездатна розрахуватися iз кредиторами, за рiшенням суду майно боржника розподiляється мiж кредиторами вiдповiдно до встановленої законом черговостi виплати боргiв кредиторам
18. Одна з вимог постановки цiлей
20. Яка форма органiзацiї планування найчастiше реалiзується на великих iп з вiдносно стiйким профiлем роботи i стабiльними темпами технiчного прогресу
21. Який потiк дав змогу iнтегрувати всi елементи логiстичної системи в чiтко функцiонуючий механiзм
22. Вид злиття, обєднання двох фiрм, якi виробляють однаковий тип товару чи надають однаковi послуги
23. Це результат практичного освоєння нового, ефективнiсть чого оцiнюється економiчним, соцiальним та iн. ефектом
24. Це юридичнi та фiзичнi посередники, що є продуцентами логiстичних послуг

