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регулювання економіки», спеціальність «Облік і оподаткування», ОС 

«магістр» (КНТЕУ- 2017 р.) 
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2017 р.)  

4.  Програма дисципліни «Дью дилідженс», спеціальність «Облік і 

оподаткування», ОС «магістр» (КНТЕУ- 2017 р.) 


