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СПІКЕРИ

Інга Андреєва
Генеральний директор 
Mastercard в Україні 
та Молдові

Наталія Бондаренко
Директор Департаменту 
комунікацій Національного 
банку України

Із травня 2018 р. – директор Департаменту комунікацій Національного 
банку. До цього, із 2014 року вона очолювала Управління інформації та 
громадських комунікацій Національного банку.

Наталія має 18-річний досвід роботи у галузі публічних комунікацій банків. 

Із 2011 року входить до ренкінгу Кращих PR-фахiвцiв України, складеному 
профільним онлайн-виданням Marketing Media Review. У 2016 році увійшла 
до трійки найсильніших PR-директорів України за версією mmr.ua. Того ж 
року прес-служба Національного банку у складі управління, очолюваного 
Наталею Бондаренко, визнана найкращим комунікатором серед державних 
органів. У 2017 році Наталія увійшла до ТОП-3 щорічного ренкінгу Кращих 
корпоративних PR-лідерів країни за версією Marketing Media Review. Вона 
стала третьою серед PR-профі українського корпоративного сектору та 
одночасно першою – серед державних інституцій.

Наталія Бондаренко закінчила Національний педагогічний університет 
ім.  М.  П.  Драгоманова. Навчалася в аспірантурі Інституту історії України 
НАН України, Київському інституті міжнародних відносин. Закінчила курс 
Лондонської школи PR (LSPR).

Інга Андреєва очолює роботу Mastercard в Україні та Молдові. Під ї ї 
керівництвом компанія продовжує зміцнювати свою репутацію як драйвера 
розвитку ринку та амбасадора інновацій у платіжній індустрії. 

Інга має більш ніж 17-річний досвід роботи в фінансовій галузі. Вона 
приєдналася до Mastercard у 2013 році у якості старшого менеджера по 
роботі з клієнтами, з листопада 2014 року обіймала посаду директора по 
роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові. З вересня 2018 року Інга 
керує діяльністю компанії в Україні та Молдові. 

До Mastercard Інга працювала у Національному банку України, МПС, а 
також у кількох локальних та іноземних банках, де відповідала за розвиток 
роздрібного та карткового бізнесу та досягла успіху у побудові міцних 
відносин з клієнтами, що призвело до значного зростання бізнесу компаній.

Закінчила Київський національний економічний університет з відзнакою та 
має ступінь магістра.
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Роман Борисенко
Заступник Голови 
Національного банку 
України

Грета Булл
Директор з питань фінансів, 
конкуренції та світової 
інноваційної практики 
Групи Світового банку

Грета Булл обіймає посаду виконавчого директора Консультативної групи 
допомоги бідним (далі – "CGAP") та посаду директора у Групі Світового 
банку. Вона має 18 років досвіду роботи у проектах з фінансування 
розвитку, переважно фінансування малих та середніх підприємств, 
мікрофінансування та цифрових фінансових послуг. Також вона працювала 
з надавачами фінансових послуг та органами, що відповідають за розробку 
політики, у Латинській Америці, Центральній та Східній Європі, країнах 
Субсахарської Африки та Південної Азії. Серед клієнтів, які отримують 
консультації від пані Булл, є банки, установи мікрофінансування, оператори 
мобільних мереж та компанії фінтех.

До того, як Грета Булл приєдналась до CGAP, вона працювала менеджером 
у проектах Консультативних послуг для фінансових установ у Міжнародній 
фін6ансовій корпорації. Окрім іншого, варто також загадати про ї ї досвід 
роботи на посаді директора підрозділу з питань фінансів, банківського 
сектора та підприємницької діяльності у DAI Європа, а також на різних 
посадах у Фонді Євразія.

Грета Булл отримала ступінь магістра з державної політики у Школі 
державного управління імені Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету 
та диплом бакалавра з міжнародних досліджень Університету Вашингтона.

До сфери управління Романа Борисенка належать питання фінансів, 
операційної діяльності, управління персоналом та забезпечення діяльності 
Національного банку.

У банківській системі України працює понад 17 років. Із 2001 до 2014 року 
працював у банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", пройшов трудовий шлях 
від економіста до заступника директора департаменту – начальника 
управління департаменту персоналу.

Роман Борисенко закінчив Українську академію банківської справи 
Національного банку в м. Суми за спеціальністю "Банківська справа".
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Світлана Чирва,
Регіональний менеджер 
компанії Visa в Україні 
та Молдові, виконуючий 
обов’язки регіонального 
менеджера в Республіці 
Білорусь

Пайял Далал
Віце-президент, глобальні 
програми, Центр 
інклюзивного зростання 
Mastercard

Віце-президент з глобальних програм Центру інклюзивного зростання 
Mastercard. Приєднавшись до Центру в квітні 2018 року, почала керувати 
його благодійними інвестиціями в усьому світі.

Раніше очолювала відділ глобальних соціально зорієнтованих програм 
банку Standard Chartered. На цій посаді опікувалася програмами, 
пов’язаними з освітою, охороною здоров’я, реагуванням на надзвичайні 
ситуації та наданням допомоги в разі стихійного лиха. Кар’єру в Standard 
Chartered розпочала в липні 2008 року як голова відділу зв’язків із 
громадськістю в країнах Північної та Південної Америки.

Пайял Далал має освіту в галузі міжнародної політики та філантропії та 
співпрацювала з численними організаціями державного сектору, серед 
яких Рада з питань світових справ, Світовий філантропічний форум та 
Інститут Землі Колумбійського університету. До того ж вона допомагала 
розробляти зовнішню політику для адміністрації президента Білла 
Клінтона. З ініціативи Президента США і Держсекретаря Клінтон 2014 року 
була призначена радницею з програм Глобальної ініціативи Клінтона та 
обіймала цю посаду аж до закриття організації в жовтні 2016 року.

Також Пайял має великий досвід роботи у сфері фінансових послуг. Перш 
ніж приєднатися до Standard Chartered, допомагала банку Citi запускати 
картку AT&T Universal Savings and Reward Card.

Родом із Техасу, здобула ступінь бакалавра з відзнакою в Стенфордському 
університеті, а також МВА і MPA у Нью-Йоркському університеті.

Світлана Чирва – регіональний менеджер компанії Visa в Україні та 
Молдові та виконуючий обов’язки регіонального менеджера в Республіці 
Білорусь. Працює в Києві, Україна. Світлана керує розвитком бізнесу 
електронних платежів Visa в Україні, Молдові та Білорусі, відповідає за 
зв`язки з банками-клієнтами, рітейлом та іншими учасниками ринку, а 
також за розширення присутності компанії в ціх країнах та посилення 
ціннісної пропозиції Visa для партнерів компанії та держателів карток Visa.

Світлана приєдналася до компанії Visa в 2019 році в якості регіонального 
менеджера в Україні та Молдові. Світлана має більше 20 років досвіду 
роботи в області FMCG, страхування та банківської справи. До Visa 
займала позицію заступника голови та члена правління одного з провідних 
українських банків. На цій посаді Світлана керувала командою, яка 
складалася з більш ніж 4000 тисяч осіб, розробляла бізнес стратегію (для 
ритейлу), співпрацювала з керівниками банків та регулюючими органами 
під час конференцій та круглих столів, а також відповідала за співпрацю з 
торговими мережами.

Має ступінь магістра Business Administration KMBS.
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Роберт Дрейк
Міжнародний консультант 
з питань фінансової 
грамотності Проекту 
USAID "Трансформація 
фінансового сектору", 
директор консалтингової 
компанії SmartSteps, 
Австралія

Сьюзан К. Фрітц
Директор Регіональної місії 
в Україні та Білорусі

Сьюзан К. Фрітц стала директором Регіональної місії в Україні та Білорусі 
27 липня 2016 року. На цій посаді вона керує приблизно 120 працівниками 
та портфелем проектів на суму приблизно 965 млн. доларів США в Україні 
та 57,3 млн. доларів США в Білорусі. До призначення на посаду директора 
Регіональної місії пані Фрітц була першим заступником директора, а потім 
виконуючим обов’язки директора Бюро у справах країн Європи та Євразії. 
На цій посаді вона здійснювала нагляд за програмами та управлінськими 
системами Бюро, річний бюджет якого становить 500 млн. доларів США і 
яке надає допомогу 13 країнам Європи та Євразії.

За 27 років своєї праці у складі USAID пані Фрітц обіймала посади директора 
Місій у Східній Африці, у Сербії та Чорногорії, заступника директора Місії у 
Косово, координатора регіональних програм з розвитку демократії у складі 
Місії в Болгарії та директора відділу програм з розвитку демократії у Місіях 
у Середній Азії та у Боснії і Герцеговині. У Вашингтоні вона очолювала Групу 
з питань виборів і політичних процесів у Центрі демократії та врядування, 
а також обіймала кілька посад у Відділі програм з розвитку демократії 
Бюро у справах країн Європи та Азії. Пані Фрітц отримала ступінь магістра 
з питань державного управління в Американському університеті та ступінь 
бакалавра політології у Ратґерському університеті. Заміжня, чоловік – 
Макл Фрітц, працівник дипломатичної служби USAID у відставці. У них 
двоє дітей-близнюків, Кай та Коді, які народилися у 2002 році.

Роберт є міжнародним консультантом, який спеціалізується на питаннях 
фінансової грамотності, захисту прав споживачів та проведенні 
експертного оцінювання. Він обіймає посаду директора у компанії 
SmartSteps, яка консультує з питань розробки та оцінювання ефективних 
програм з фінансової грамотності та національних стратегій.

Роберт долучався до розробки національних стратегій з фінансової 
грамотності/інклюзії таких країн, як Україна, Індонезія, Саудівська Аравія 
та Австралія.

Крім того, до 2014 року він керував командою з питань фінансової 
грамотності при Комісії з цінних паперів та інвестицій в Австралії, а 
також керував розробкою сайту MoneySmart, що відповідає найвищим 
стандартам світового рівня. Роберт також був членом експертної комісії 
Міжнародної мережі фінансових викладачів ОЕСР.

Він ініціював та контролював програму Фінансової грамотності Австралії 
з 2014 по 2018 роки, сума гранту якої складала 17 мільйонів дол. США 
(сьогодні ця програма називається Фундація "Ecstra"). Ця програма 
дозволила профінансувати 48 проектів з фінансової грамотності в 
Австралії. При цьому, головний акцент робився на експертне оцінювання.

Роберт отримав диплом з відзнакою з соціальних наук, юриспруденції, а 
також диплом з фінансового планування та ступінь магістра з експертного 
оцінювання.
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Едуард Хукс
Посол Королівства 
Нідерландів в Україні

Посол Хукс розпочав свою кар'єру у 1978 році у Міністерстві закордонних 
справ Королівства Нідерландів; працював у Посольствах Нідерландів 
у Найробі, Софії, Москві, Дацці, Алжирі, Уагадуду та Джакарті. Обіймав 
посаду керівника відділу з питань країн Східної Європи Міністерства 
закордонних справ Нідерландів (1996–2000), був радником з політичних 
питань командувача сил спеціального призначення (SFOR) НАТО у Сараєво 
(2000–2001), працював генеральним консулом Королівства Нідерландів у 
Хошиміні (2001–2004) та Санкт-Петербурзі (2004–2008). До 2017 року, коли 
пана Хукса було призначено послом Королівста Нідерландів в Україні, він 
був послом Нідерландів у Люксембурзі (2008–2012) та Празі (2012–2017). 

Маліт Гунасекара працює радником, надаючи консультативні послуги 
компанії Deloitte (Індія). У 2016–2017 роках він працював у Національному 
банку України експертом проекту безготівкової економіки.

Має досвід роботи консультантом у сфері цифрових фінансових послуг 
(DFS), електронної системи охорони здоров'я, а також у галузі фінансових 
технологій, надаючи спеціалізовані консультативні послуги для 
впровадження технологічних інновацій у розвинених країнах і країнах, що 
розвиваються. Досвідчений старший консультант у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій з більш ніж 30-річним досвідом роботи у 
понад 40 країнах. Ним було розроблено стратегії фінансової інклюзії 
для багатьох фінансових установ державного і приватного секторів у 
багатьох країнах (Індія, Індонезія, Румунія, Йорданія, Мексика, Непал, 
Пакистан, Шрі-Ланка, Зімбабве тощо); він допоміг впровадити ці стратегії, 
зокрема, щодо банківських послуг без мережі філій (Benchless banking), 
мобільних банківських послуг, електронного гаманця, рішень для спілок 
мікрофінансування і кредитування. 

Пан Гунасекара є також співзасновником/директором – спеціалістом з 
питань стратегій у галузі технології та маркетингу у компанії eTreat Medical 
Diagnostics Inc. Vancouver, Канада, компанії з охорони здоров'я на основі 
цифрових технологій (у 2016 році входила у топ 100 світових компаній з 
надання мобільних медичних послуг), яка створила мобільні додатки з 
використанням хмарних обчислень (m-Health), що перетворили мобільні 
телефони на справжні медичні прилади. Ними було створено такі продукти 
як FDA, HIPPA та Health Canada complaint.

Маліт Гунасекара
Kонсультант Deloitte, Індія
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Кіріл Коcсев
Eкономіст, управління 
з питань страхування, 
приватних пенсій та 
фінансових ринків, 
директорат з питань 
фінансів та підприємництва 
Організації економічного 
співробітництва та розвитку 
(ОЕСР)

Кіріл Коcсев – економіст управління з питань страхування, приватних пенсій 
та фінансових ринків (IPPFM) Організації економічного співробітництва 
та розвитку (далі – ОЕСР), де він відповідає за напрям фінансового 
просвітництва. Окрім іншого, його обов’язки включають оцінку та огляд 
національних стратегій схожих організацій, а саме у площині фінансової 
просвітницької діяльності, показників фінансової грамотності, а також 
забезпечення технічної допомоги та сприяння у впровадженні діяльності 
з фінансової просвіти та грамотності, а також надає технічну допомогу 
та сприяє впровадженню фінансової просвіти та грамотності у країнах 
Євразії та Південно-Східної Європи.

Крім того, в ОЕСР він займається питаннями, що стосуються міжнародних 
фінансів та регулювання потоків капіталу, питаннями ініціативи "Нові 
підходи до вирішення економічних викликів" у рамках Генерального 
секретаріату, питаннями розвитку приватного сектору у країнах Євразії 
та питаннями макроекономічних шоків у рамках департаменту економіки. 
До цього він обіймав посади у напрямі розробки політики та проведенні 
досліджень в ЄБРР та Національному банку Болгарії, викладав в 
Оксфордському університеті та Американському університеті Болгарії, 
а також мав досвід роботи у приватному секторі, консультуючи з питань 
стратегії у Лондонcькому Сіті.

Пан Коссев публікує роботи про роль фінансів в економічному розвитку, 
банківські системи та кризи, продуктивність та зростання з історичної 
перспективи, а також перехідні економіки Східної Європи. Він отримав 
ступінь бакалавра з економіки та історії, а також захистив ступені магістра у 
Гертфордському коледжі (Оксфордський університет) та доктора філософії 
з історії економіки у Наффілдському коледжі (Оксфордський університет).

Петр Крумханзл 
Голова Правління АТ КБ 
"ПриватБанк",

Петр Крумханзл – голова Правління АТ КБ "ПриватБанк", найбільшого 
комерційного банку в Україні. Використовуючі провідний міжнародний 
досвід та експертизу пан Крумханзл. відповідає за імплементацію нової 
стратегії ПриватБанку, яка синтезує кращі національні та глобальні 
інноваційні практики. 

Раніше він обіймав посаду Chief Operating Officer та Chief Information 
в Home Credit China – провідному фінтех-операторі, відтак він прагне 
втілити в ПриватБанку інновації, які привели до революції на азійському 
фінансовому рику. Раніше він перебував на посаді Керівника з операційної 
діяльності в Райффайзен Банк Аваль як в Чехії, так і в Україні. Петр також 
працював в якості Головного операційного менеджера та був членом 
правління в Heta Asset Resolution (Словенія). Петр Крумханзл отримав 
докторську ступінь з математики в Карловому університеті (Прага, Чехія).
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Її Королівська 
Величність Максима, 
Королева-консорт 
Нідерландів
Уповноважена 
Генерального Секретаря 
ООН з питань фінансової 
інклюзії задля розвитку

Її Величність Королева Максима, Спеціальна уповноважена Генерального 
Секретаря ООН з питань фінансової інклюзії задля розвитку (UNSGSA) 
з 2009 року. Відповідно до своєї функції Спеціальної уповноваженої, 
вона – провідний голос у світі з питань просування загальнодоступних, 
ефективних і безпечних фінансових послуг і їхнього відповідального 
використання. UNSGSA підвищує обізнаність, виконує роль організаторки, 
заохочує лідерів і підтримує заходи для розширення фінансової інклюзії на 
світовому і національному рівнях – і все це у тісній співпраці з партнерами 
з державного і приватного секторів. Важливим напрямом ї ї роботи є 
впровадження відповідальних технологій для фінансової інклюзії для 
виконання Цілей сталого розвитку ООН. З 2011 року більше 1,2 мільярдів 
людей отримали доступ до фінансових послуг, і таким чином мають кращі 
шанси змінити своє життя.

Королева Максима – Почесна меценатка Глобального партнерства за 
фінансову інклюзію (GPFI) Великої двадцятки і Довірена особа з порядку 
денного Глобальної ініціативи за майбутнє всесвітньої фінансової системи 
Всесвітнього економічного форуму. Також вона засновниця Партнерства 
виконавчих директорів за економічну інклюзію. У Нідерландах вона 
входить до Голландського комітету з підприємництва і є Почесною головою 
Голландської платформи Money Wise. У всіх своїх функціях Її Величність 
прагне розкрити можливості розвитку й економічної інклюзії для всіх.

Мірча Стефан Муресан
Заступник директора 
Департаменту фінансової 
освіти та музейної справи, 
Національний банк Румунії

Мірча Стефан Муресан у 1990–2007 роках працював у Міністерстві 
національної освіти генеральним інспектором Генерального директорату 
вищої освіти, директором Департаменту комунікацій, прес-секретарем 
міністра. 

У 2002–2005 роках тимчасово був призначений радником міністра 
Агентства з ядерної енергетики. 

З 2007 року дотепер працює у Національному банку Румунії, займав 
посаду заступника директора Департаменту комунікацій, а потім – 
заступника директора (координатора) Департаменту фінансової освіти та 
музейної справи. 

Освіта: вища освіта у сфері інженерних розробок та комунікації, ступінь 
магістра у галузі оборони, післядипломні спеціалізовані курси з економіки 
і лідерства. 

Автор і співавтор статей на тему освіти, комунікації та фінансової освіти.
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Уттам Наяк
Старший віце-президент, 
Директор департаменту 
з розробки цифрових 
продуктів, Ринки, 
що розвиваються, Visa

В ролі директора департаменту з розробки цифрових продуктів Уттам 
Наяк відповідає за створення і комерційне впровадження технології 
push-платежів Visa, що сприяють прискоренню переходу на безготівкову 
економіку. Упевнений в тому, що майбутнє за цифровими і мобільними 
платежами, Уттам Наяк, за плечима якого 20-річний досвід роботи в компанії 
Visa, керував розробкою і впровадженням рішень Visa Direct і mVisa, які 
дозволяють за допомогою мобільних телефонів у режимі реального часу 
проводити платежі між торгово-сервісними підприємствами і споживачами.
До приходу в компанію Visa Уттам Наяк працював у відділі практичного 
використання технологій Міністерства енергетики США. З моменту старту 
роботи в компанії Visa в 1996 він очолював кілька успішних проектів, в 
тому числі виступав ініціатором впровадження безлічі інноваційних 
карткових продуктів і нових платіжних альтернатив, а також їх виведення 
на ринки, що розвиваються. Обіймав кілька керівних посад в компанії 
Visa на регіональному та глобальному рівнях, в департаменті розвитку 
бізнесу, розробки продуктів, інновацій та нових технологій, в департаменті 
управління ризиками та департаменті по роботі з клієнтами. 
На попередній посаді генерального директора Visa в Індії і країнах 
Південної Азії Уттама Наяк керував запуском і впровадженням продуктів 
і рішень Visa в сфері електронних платежів, чим допоміг закріпити 
лідируючі позиції компанії на всіх восьми ринках Південної Азії. Однією 
з найбільш помітних ініціатив, реалізованих ним на цій посаді, стала 
розробка інноваційних платіжних рішень на основі індійської платформи 
біометричної аутентифікації Aadhaar.
Уттам Наяк Уттам Наяк закінчив Техаський університет (США) зі ступенем 
магістра обчислювальної техніки і програмного забезпечення і отримав 
диплом інженера за фахом "Електроніка" в Бангалорському університеті (Індія).

Рейчел Нгулі
Менеджер продуктів 
та послуг, M.PESA, Кенія

Рейчел Нгулі – фахівець із цифрових фінансових послуг, що має 
багаторічний досвід у сфері мобільних грошей та Інтернет-платежів у 
Африці.

Вона допомагала власникам бізнесу і топ-менеджерам відкривати та 
розвивати бізнес в Інтернеті з використанням електронних і мобільних 
грошей, які впроваджувались для підвищення операційної ефективності 
та, як наслідок, прибутковості інвестицій.

Рейчел переконана, що майбутнє Африки – за платежами з мобільних 
телефонів і через Інтернет, адже африканський ринок – лідер серед 
ринків, що розвиваються.

Рейчел Нгулі входила до команд засновників першої платіжної системи в 
Африці Pesapal та однієї з найбільш успішних платформ із продажу квитків 
у Субсахарській Африці Ticketsasa.

Забезпечувала партнерство із лідерами світу технологій – PayPal  
та Google – з метою інтеграції M-PESA у клієнтські платежі на ринку Кенії.

Наразі очолює Вертикаль державного сектору у M-PESA.
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Віра Платонова
Старший віце-президент 
і директор регіонального 
розвитку підрозділу 
компанії Visa в країнах СНД 
та Південно-Східної Європи

Віра Платонова, Старший віце-президент і директор регіонального 
розвитку підрозділу компанії Visa в країнах СНД та Південно-Східної 
Європи

Віра Платонова є старшим віце-президентом і директором регіонального 
підрозділу компанії Visa в країнах СНД та Південно-Східної Європи з 
жовтня 2018 року. Пані Платонова керує всією діяльністю Visa в сімнадцяти 
країнах Центральної Азії, Східної та Південно-Східної Європи. 

Віра Платонова є досвідченим керівником у сфері платіжних систем та 
банківського обслуговування приватних клієнтів. Її сімнадцятирічний 
досвід роботи включає розробку та впровадження бізнес стратегій, 
залучення клієнтів та оперативне управління. До роботи в Visa пані Віра 
була генеральним директором представництва MasterCard в Україні, 
Молдові, Грузії та Центральній Азії. 

Раніше Віра Платонова обіймала керівні посади в Credit Europe Bank, 
відповідаючи за організації банківського центру з обробки даних та 
розробку кредитних карток у цілому, а також у Державному експортно-
імпортному банку України, де працювала у відділі платіжних систем та 
роздрібного обслуговування.

Віра з відзнакою закінчила Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 
"Міжнародні економічні відносини", спеціалізуючись на міжнародних 
фіскальних та кредитних відносинах. Після цього вона захистила 
кандидатську дисертацію на тему "Менеджмент міжнародних платіжних 
систем у країнах Центральної та Східної Європи".

Андрій Пишний
Голова правління 
Ощадбанку 

Андрій Пишний має досвід успішної трансформації найбільшого та 
найдавнішого державного банку країни. Протягом п’яти років роботи він 
з командою зміг побудувати в існуючій старій системі Ощаду якісно новий 
клієнтоорієнтований банк. 

Це понад 600 відділень нового формату та якісний преміум-банкінг. 
Банк, який є лідером у картковому бізнесі та підтримує підприємців.  
Ощадбанк – стратегічний партнер ЄБРР. 

Андрій Пишний людина розпочав свою банківську кар’єру у 2000 році 
з керівника юридичного управління, пройшовши шлях до першого 
заступника голови правління. Його досвід роботи включає також політичну 
й парламентську діяльність – Андрій Пишний був народним депутатом 
України VII скликання. 

Активний блогер, має понад 27 тисяч друзів та послідовників у Facebook. 
Постійний дописувач колонок та блогів у популярних ділових українських 
виданнях "Українська правда" та "Новое время". Відкритий до спілкування 
з медіа та громадянським суспільством, особливу увагу приділяє 
спілкуванню з молоддю, проводить лекції, бере участь у конференціях.

Андрій Пишний закінчив Чернівецький державний університет за 
спеціальністю "правознавство" та Українську академію банківської справи 
Національного банку України за спеціальністю "банківська справа". 
Кандидат юридичних наук.
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Архіт Рао
Керівник відділу розвитку 
бізнесу, Express Automation, 
Кенія

Архіт Рао отримав ступінь магістра з маркетингу та понад 15 років 
працював у сфері автоматизації роботи офісу та банківської діяльності та 
комунікаційні рішення.

Обіймає посаду керівника відділу розвитку бізнесу у компанії Express 
Automation, офіси якої представлені у Кенії, Уганді, Танзанії, Руанді та Замбії.

Ключовими напрямами його проектів є нагляд за плануванням, запуск та 
підтримка проектів.

Павел Ріхлінскі
Президент Mastercard 
у Центральній та Східній 
Європі

Президент Mastercard у Центральній та Східній Європі. Є керманичем 
впровадження цифрових інновацій компанії та розвитку електронних 
платежів у регіоні.

Раніше обіймав посаду президента підрозділу швидкозростаючих 
ринків європейського регіону Mastercard, де курував роботу компанії 
на тринадцяти ринках у трьох кластерах із центрами в Росії, Туреччині й 
Україні. До цього очолював німецько-швейцарський підрозділ компанії. 
Також працював менеджером кластеру, що охоплював Польщу, Україну, 
Румунію та Балкани, створюючи стійкі переваги і забезпечуючи зростання 
компанії в країнах кластеру через задоволення потреб та очікувань 
стейкхолдерів. 

Приєднався до Mastercard Europe 2005 року, ставши віце-президентом із 
продажів продуктів на швидкозростаючих ринках європейського регіону. 
У сфері його відповідальності на той час були розвиток і регулювання 
сектору кредитних карток на швидкозростаючих ринках Європи. 

З 1998 до 2004 року керував підрозділом корпоративних карток компанії 
American Express. У той же час був членом правління American Express. 
До того обіймав посаду директора з маркетингу та продажів у Sygma Bank 
Polska.

Павел Ріхлінскі має диплом Варшавського університету з німецької 
філології, пройшов навчання за програмою MBA для керівників у 
Карлсонській школі менеджменту університету Міннесоти, а також 
післядипломну підготовку з менеджменту у Варшавській школі економіки.
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Валерій Сіроштан
Директор з розвитку 
бізнесу, РЕНОМЕ-СМАРТ

В 1999 році закінчив освіту у Харківському гуманітарномі інституті Народна 
Українська Академія.

Протягом 14 років працював в українській банківській системі (Мегабанк, 
Укрсиббанк і ПУМБ). Ключові проекти – розвиток альтернативних 
роздрібних каналів (мережа пристроїв самообслуговування, Інтернет і 
мобільний банкінг), оптимізація процесів, розвиток і оптимізація мережі 
відділень, формування нового формату відділень, впровадження CRM і 
фронтальної системи у мережі відділень і контакт-центрі.

Останні 3 роки працюю в ІТ-компанії РЕНОМЕ-СМАРТ, що спеціалізується 
автоматизації процесів і побудові каналів самообслуговування для 
банківського напрямку, роздрібної торгівлі і логістики. Ми також працюємо 
через партнерську мережу із 25 країнами Світу.

Яків Смолій
Голова Національного 
банку України

Яків Смолій − Голова Національного банку України з 15 березня 2018 року. 
З 11 травня 2017 року до 15 березня 2018 року − в. о. Голови Національного 
банку. З жовтня 2016 року − перший заступник Голови.

З квітня 2014 року — заступник Голови Національного банку. У банківській 
системі України працює з часів ї ї формування — понад 25 років. У 1991 − 1994 
роках − у Тернопільському обласному управлінні Національного банку. 
До 2005 року — заступник голови правління банку "Аваль". У 2005 − 2014 
роках  — директор з  питань банківського бізнесу товариства "Престиж-
груп". Кандидат економічних наук.
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Ретідзо Старкі
Керівник підрозділу 
зовнішніх зв’язків та освіти, 
Банк Англії

Ретідзо Старкі обіймає посаду керівника підрозділу зовнішніх зв’язків та 
освіти у Банку Англії. Просвітницька діяльність є стратегічним пріоритетом 
Банку, метою якого є трансформація зовнішньої комунікації Банку таким 
чином, щоб охопити широкі верстви населення. У цьому напрямі Ретідзо 
Старкі відповідає за організацію залучення технічної допомоги та 
широкого загалу, розробку освітньої програми Банку та роботи Музею 
Банку. Крім того, вона є співголовою Мережі етнічних меншостей у Банку 
Англії.

Свою кар’єру у Банку Англії пані Старкі розпочала ще до того, як перейшла 
у приватний сектор, де вона працювала економістом у кількох підрозділах 
з управління ризиками у "Barclays Capital" та банківській групі компаній 
"Lloyds". Вона має ступінь бакалавра (з відзнакою) з економіки та фінансів, 
який отримала в Йоркському університеті, та ступінь магістра з фінансів, 
економіки та економетрики, отриманий у Бізнес-школі Джона Касса.

Павел Відавскі
Віце-президент Cashless 
Poland, засновник FinTech 
Poland

У фундації Павел Відавскі відповідає за діяльність, пов’язану з комунікацією, 
маркетингом і дослідженнями. Працює в галузі фінансових послуг майже 
15 років. 

Професійну кар’єру розпочав у Асоціації польських банків 2004 року на 
посаді спеціаліста й координатора програми SEPA. У 2011—2013  роках 
був радником правління Асоціації платіжних систем. З 2013 до 2017 року 
обіймав посаду директора з платіжних систем, електронного банкінгу 
та банківської безпеки. У 2013—2017 роках також був членом правління 
Європейської платіжної ради  — органу, відповідального за прийняття 
рішень і координування діяльності європейського банківського сектору 
щодо здійснення платежів.

Упродовж двох років (2012—2014) він також був членом наглядової ради 
First Data Polska. Є засновником і головою правління фундації FinTech 
Poland.

Випускник факультету права й управління Варшавського університету, 
де також одержав ступінь доктора філософії та наразі обіймає посаду 
доцента.
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Мелані Вілльямс
Координатор з питань 
національної фінансової 
інклюзії технічного 
секретаріату Національної 
ради з фінансової інклюзії 
Ямайки

Мелані Вілльямс – адвокат з правом вести діяльність судового адвоката 
на Британських Вірджинських островах з 2000 року; з 2002 року вона 
отримала право виступати у судах Ямайки. Має ступінь бакалавра з 
юриспруденції та закінчила магістратуру з бізнес-адміністрування за 
напрямом міжнародної діяльності в університетах Вест-Індіс, Мона, а 
також сертифікат з юридичної освіти у юридичній школі Нормана Манлі 
університету Вест-Індіс, Мона.

З 2016 року Мелані — координатор з питань національної фінансової 
інклюзії та головний фахівець у технічному секретаріаті Національної ради 
з фінансової інклюзії Банку Ямайки. Технічний секретаріат координував 
розвиток Національної стратегії з фінансової інклюзії (далі — NFIS) та 
продовжує відстежувати впровадження NFIS, яка підтримується Світовим 
банком при співпраці із зацікавленими сторонами, представленими 
державним та приватним секторами, разом з недержавними організаціями. 

До 2016 року Мелані старший юрист у Комісії з питань фінансових послуг 
Ямайки. До питань, за які вона відповідала, входили пенсії, страхування, 
цінні папери, виконавчі дії та управління законотворчим процесом з метою 
внесення правок до законодавчих актів, які охоплюють сферу діяльності 
Комісії з питань фінансових послуг.

У серпні 2014 року у Мелані закінчився рік професійного розвитку за 
напрямом законодавство та права людини, вона отримала членство 
програми ім. Г'юберта Г. Гамфрі, яка входить до програми обміну ім. 
Фулбрайта, що фінансується Департаментом США під керівництвом Ради 
з питань грантів для іноземних учасників ім. Дж. Вілльяма Фулбрайта та 
Інституту міжнародної освіти. В цей період вона займалась вивченням 
міжнародного комерційного арбітражу, міжнародного інвестиційного 
законодавства, а також законодавства з цінних паперів та пенсійних 
питаннях. Крім того, пані Вілльямс мала окремий привілей взяти участь 
в інтернатурі в Міжнародному валютному фонді, де працювала над 
дослідження методик розробки податкового законодавства; а також у 
Світовому банку, де вона зосередилась на вивченні питань пенсійної 
реформи.


