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Набір триває включно до 15 січня 2021 року
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 статтю.
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вперше, або на наступній сторінці.
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3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
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Summary

The theoretical aspects of forming a financial mechanism the foreign trade of enterprises were
investigated (at least 1800 symbols).
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