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закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. 
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Крім вищенаведених публікацій є низка методичних розробок на кафедрі, у 

т.ч. програми,робочі програм, методичні рекомендації, опорні конспекти лекцій. 

 

 

 

      К.е.н, доцент                   Д. В. Головіна 


