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В учебном пособии в соответствии с программой курса освещены вопросы
общей и особенной частей хозяйственного права на основе действующего
законодательства, учебных и научных изданий.
Для студентов дневной и заочной формы обучения, изучающих курс
хозяйственного права, и всех, кто интересуется хозяйственно-правовой
проблематикой.
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