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Кроссворд по предмету "предмету Полiтична економiя (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
2. Економiчний процес взаємодiї i боротьби товаровиробникiв за найвигiднiшi умови виробництва i збуту товарiв, за отримання найбiльших прибуткiв
6. – це така форма органiзацiї суспiльного господарства, за якої продукти виробляються не для споживання їх виробниками, а спецiально для обмiну, для продажу на ринку
15. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно. Подiляються на капiтальнi, фiнансовi та реiнвестицiї
18. Це бажання споживачiв придбати i використати рiзнi товари i послуги, якi приносять їм кориснiсть
20. Безробiття, викликане невiдповiднiстю структури попиту та пропозицiї робочої сили
22. Розрахунково-вартiсна методика бухгалтерського облiку, за допомогою якого обраховується собiвартiсть виробленої продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, придбаних матерiальних цiнностей

По вертикали
1. До якої групи можна вiднести один з наслiдкiв безробiття: загострення кримiнальної ситуацiї
3. До якої групи можна вiднести один з наслiдкiв безробiття: падiння життєвого рiвня, втрата квалiфiкацiї безробiтних
4. – це суспiльна наука, що дослiджує проблему такого використання чи перемiщення рiдкiсних ресурсiв (засобiв виробництва), при якому досягається найбiльше, максимальне задоволення безмежних потреб суспiльства (мета виробництва)
5. Процес адаптацiї продукту, такого як програмне, або апаратне забезпечення, до мовних i культурних особливостей регiону (регiонiв), вiдмiнного вiд того, в якому розроблявся продукт
6. Однiєю з причин виникнення безробiття в України є
7. Домогосподарки, студенти, люди вiльних професiй, пiдприємцi
8. Процес створення матерiальних i суспiльних благ, необхiдних для iснування i розвитку. Створюючи певнi блага люди вступають у звязки i взаємодiю – виробничi вiдносини
9. Яка еластичнiсть показує звязок мiж змiною цiни товару i обсягом його пропозицiї
10. Субєктивна мiра задоволення, що його отримує iндивiд вiд споживання блага
11. Для яких товарiв коефiцiєнт перехресної еластичностi має вiдємне значення
12. Галузь економiчної науки або частка нацiонал-економiї, яка вивчає поведiнку народного господарства як єдиного цiлого в контекстi аналiзу глобальних ринкiв та їх взаємозвязкiв
13. Сукупнiсть споруд, будiвель, систем i служб, необхiдних для функцiонування галузей матерiального виробництва та забезпечення умов життєдiяльностi суспiльства
14. Перетворення певного економiчного явища на планетарне, таке, що стосується всiєї Землi
16. Процес поступового перенесення вартостi основних фондiв на продукт, що виготовляється з їх допомогою
17. Частина працездатного населення, якi тимчасово або постiйно втратили роботу
19. Яка еластичнiсть попиту - визначає ступiнь чутливостi споживача попиту на один товар (х) залежно вiд цiни на iнший товар (у)
20. Державний орган, який створений i працює з метою забезпечення державної полiтики в галузi статистики країни, створення i необхiдного функцiонування загальнодержавної системи економiко-статистичної iнформацiї на територiї України
21. Конкуренцiя, на ринку з небагатьма великими продавцями товарiв, здатними суттєво впливати на цiни реалiзацiї цих товарiв
22. Договiрнi об’єднання, створенi на основi поєднання виробничих, наукових та комерцiйних iнтересiв, з делегуванням окремих повноважень централiзованого регулювання дiяльностi кожного з учасникiв

