
Finclusion UA: Форум з фінансової інклюзії
12 червня 2018, Мистецький арсенал, Київ

Фінансова інклюзія — один із ключових драйверів зростання економіки держави та стратегічних 
векторів діяльності Mastercard у всьому світі. Національний банк України визначає фінансову 
інклюзію одним із пріоритетів своєї Стратегії. Ми впевнені, що доступність фінансових послуг 
та фінансові інновації формують потребу у знаннях, вміннях та навичках при використанні 
їх на практиці. У результаті це впливає на прийняття виважених фінансових рішень та створює 
відповідальну фінансову поведінку, що зрештою призводить до зростання фінансового 
благополуччя кожного та країни в цілому.  

Finclusion UA - форум з фінансової інклюзії: про те, що таке фінансова включеність, якою має 
бути відповідальність, роль та кооперація держави та бізнесу в цьому напрямку, які світові практики 
в побудові фінансово включеного суспільства виправдали себе та які з них можуть бути 
актуальними для України, що стимулюватиме фінансову інклюзію, у тому числі, безготівкові 
розрахунки, і як фінансова інклюзія вплине на економіку завтрашнього дня.
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Програма
Реєстрація, вітальна кава

Відкриття

Вітальне слово організаторів: 
• Яків Смолій, голова Національного Банку України
• Віра Платонова, генеральний директор Mastercard в Україні

OPENING SPEECH. Фінансова інклюзія: що це, навіщо і як це працює

•Ян Тейлор, віце-президент з розвитку бізнесу, урядовий та громадський сектор, Mastercard Europe  

PANEL DISCUSSION. Фінансово включена нація: точки зору держави, бізнесу та інвесторів
Фінансова інклюзія в Україні: де ми є і куди рухаємося? Яка роль партнерства держави і бізнесу 
у побудові фінансово інклюзивного суспільства? Шляхи фінансового включення державних установ, 
бізнесу та кінцевих споживачів.

Модератор: Андрій Куликов, журналіст, голова правління ГО «Громадське радіо» 
• Михайло Відякін, директор департаменту стратегії та реформування, НБУ
• Віра Платонова, генеральний директор Mastercard в Україні 
• Андрій Пишний, голова правління АТ «Ощадбанк»
• Петр Крумханзл, голова правління ПриватБанк 
• Габріель Сьодерберг, радник департаменту фінансової стабільності Sveriges Riksbank 
• Дмитро Яблоновський, заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії

KEYNOTE SPEECH. Зростання через залучення: успішні моделі фінансової інклюзії – 
від Лондона до Сінгапура

• Скотт Бейлз, керуючий директор Innovation Labs Asia, експерт з питань фінансової інклюзії,
      футурист, інноваційний та цифровий стратег, підприємець, доповідач на TEDx

KEYNOTE SPEECH. Історія фінансової зрілості, Швеція

• Габріель Сьодерберг, радник департаменту фінансової стабільності Sveriges Riksbank 

Обідня кава-пауза 

CASE STUDY. Безготівкове суспільство: шлях Азербайджану

• Фират Сабіт, керівник служби консалтингу на швидкозростаючих європейських ринках, Mastercard

PANEL DISCUSSION. Пропозиція та попит на фінансові послуги: 
як бізнес може «увімкнути» фінансову інклюзію
Що первинне – доступність послуг чи бажання ними скористатися? Яке місце онлайн і офлайн сервісів 
у посиленні фінансової інклюзії? Як розвивається фінансова інфраструктура сьогодні та яка подальша 
стратегія? Що заважає зробити фінансові інструменти доступними для всіх? Як нові фінансові 
інструменти та форм-фактори можуть посилювати фінансове включення суспільства?

Модератор: Катерина Венжик, редактор і ведуча ТВ-програми «Простономіка»
• Ігор Смілянський, в. о. генерального директора ПАТ «Укрпошта» 
• Томаш Овчарек, консультант зі стратегії та ключових проектів Mastercard, Польща
• Олександр Яблунівський, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ
•  Дмитро Пеклун, заступник начальника КП «Київський метрополітен»
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Програма
Кава-пауза 

KNOWLEDGE-SHARING SESSION. Діджитал інклюзія: 
досвід та інсайти ключових гравців ринку 
Онлайн як «поживне середовище» для інклюзивних фінансових рішень. Яка роль інновацій у процесі 
побудови фінансово включеного суспільства? Як нові сервіси змінюють поведінку споживачів? 

Модератор: Михайло Відякін, директор департаменту стратегії та реформування, НБУ
• Андрій Клесов, віце-президент з розвитку бізнесу Masterсard Europe 
• Антон Соболевський, директор зі стратегічного розвитку і інвестицій ПАТ «Укрзалізниця»
• Дмитро Коваль, керівник напрямку фінансових послуг Vodafone Україна
• Ольга Капустіна, маркетинг-директор WOG 
• Михайло Квіткін, директор департаменту IT «АХА Страхування»

DREAM SESSION. Фінансова інклюзія завтра
Як технології можуть трансформувати звички споживачів та впливати на подальший розвиток 
фінансової інклюзії в країні? Якими будуть головні виклики та точки включення українців до фінансових 
сервісів у їхньому щоденному житті завтра? 

Модератор: Андрій Куликов, журналіст, голова правління ГО «Громадське радіо» 
• Сергій Францішко, директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні 
• Андрій Длігач, співзасновник громадянської платформи «Нова країна», футуролог, 
     CEO AdventerGroup, доктор економічних наук 
• Ростислав Дюк, голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній

Підбиття підсумків Олександр Яблунівський, директор департаменту платіжних систем 
та інноваційного розвитку Націоального банку України та Дмитро Яблоновський, заступник 
виконавчого директора Центру економічної стратегії

Офіційне закриття від організаторів

 Коктейль, нетворкінг

17:10

18:00 

18:10

18:15

15:50

15:30


