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The main purpose of the conference is to discuss and search for solutions of urgent problems 

via implementation of financial regulatory changes in Ukraine's economy, the exchange of research 

experience and publication of the results. Submitted materials contain methodological and 

methodical approaches that may attract the attention of a wide variety of experts. Organizing 

committee considers it appropriate to mention that not all the statements and conclusions of some 

authors are unconditional. However, they consider it possible to post them for discussion. The 
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and manuscripts’ design (stylistic, spelling errors, etc.), and preserves the right not to share the 
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