
  

 

 FINREP
Проект розвитку фінансового сектору 

 
СЕМІНАР ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

проект програми 
 

 1 березня, 2012 
 Готель «Русь»,  

Київ, Госпітальна вул., 4,  
Конференц-зал, секція F 

 
09:00 – 09:20 Реєстрація учасників / кава 
 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
Модератор:   
09:20 – 09:30 Вступне слово:  

• Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» 
(FINREP)  

09:30 – 10:30 Секція I. Освіта молоді в Україні: презентація першого пілотного проекту 
фінансової грамотності в українських середніх школах  
Олексій Куценко, експерт Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) 
Тамара Смовженко, радник ректора Університету банківської справи НБУ 
Наталія Бережна, спеціаліст з управління проектами фінансового сектора, Офіс 
економічного зростання USAID 
Представник Міністерства освіти 
 
Питання та відповіді 

НАВЧАННЯ  
 

Модератор:  Сергій Шуміхін? 
 

10:30 – 10:35   Вступне слово/ Презентація навчального курсу для журналістів: 
• Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» 

(FINREP)  
• Сергій Шуміхін, НБУ, заступник начальника Управління організації 

інформаційної роботи та зв'язків з громадськістю, Департамент 
зовнішньоекономічних відносин НБУ 

10:35 – 11:35   Секція II. Захист прав споживачів фінансових послуг 

                          Захист споживачів фінансових послуг: міжнародний досвід. 
Майкл Чепмен, провідний експерт, Відділ фінансової освіти та захисту прав 
споживачів, Підрозділ фінансових справ Організації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) 

              Питання захисту споживачів фінансових послуг в українському законодавстві. 
Юлія Вітка,  керівник юридичного відділу Проекту USAID «Розвиток фінансового 
сектору» 
 
Питання та відповіді 

11:35 – 12:00    Перерва на каву 
 
12:00 – 13:00 Секція III. Фінансові інструменти: державні облігації/ депозити 
                          

Чому ринки державних цінних паперів є важливими та як вони працюють?  
Пол Роберті, старший радник з питань суверенного боргу Проекту USAID «Розвиток 
фінансового сектору» (FINREP); Володимир Висоцький, фахівець з державного боргу 
Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) 
 
Новий інструмент для громадян – валютні ОВДП.  Формування та використання 
українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб.  
Дубихвіст Олександр Анатолійович, НБУ, директор департаменту з управління 
валютним резервом та здійснення операцій на валютних ринках. 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК 
 УКРАЇНИ 



  

 
                  
 
                      

 
Питання та відповіді 
 

13:00 – 14:00 Обід 
 

14:00 – 14:40 Секція IV. Фінансові інструменти: пенсійні накопичення.  
                           

         Пенсійна реформа: другий та третій рівні пенсійної системи. 
                      Наталія Горюк, старший юрист з пенсійних питань Проекту USAID «Розвиток фінансового  
                      сектору» (FINREP);  
                      Грег Мактаггарт, старший міжнародний радник з питань пенсійної                   
                      реформи Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) 

 
         Питання та відповіді 

 
14:40- 15-20 Секція V. Економічне зростання та роль НБУ в забезпечення стабільності  цін,  
                      грошової одиниці України   
                       
                       Діяльність Національного банку України із забезпечення стабільності   
                       грошової одиниці України. 
                       Лепушинський Володимир Олександрович, начальник управління стратегії грошово  
                       кредитної політики 

 
          Опитування НБУ щодо ділових очікувань підприємств. 

                       Колесніченко Наталія Олександрівна, начальник управління аналізу розвитку секторів та  
                       регіонів Департаменту економічного аналізу та прогнозування Генерального  
                       економічного департаменту  

 
          Питання та відповіді 

15:20 – 15:25 Заключне слово: 
• Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» 

(FINREP) 
. 


