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– сформувати засади
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станів економіки України
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національної економіки
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економічним розвитком
національної економіки
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Рис. 1 − Співвідношення росту ВВП
та доходів населення в Україні
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Рис. 2 − Динаміка елементів платіжного балансу
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Існуючі доробки



Календарний план проекту
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