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Анотація

У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З
урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути
фінансового права.   

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і економічних закладів вищої
освіти, працівників фінансових органів і всіх тих, хто цікавиться проблемами
фінансового права.
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