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комітету. Його об’єднали з фіскальним
у комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Інтереси банківської спільноти почали представляти голова комітету Данило Гетманцев
(«Слуга народу») та його колеги по
фракції: Олександр Дубінський став
заступником голови, а Ольга Василевська-Смаглюк — головою підкомітету
з питань функціонування платіжних
систем. Першим заступником став
Ярослав Железняк («Голос»), а підкомітет з питань банківської діяльності,
монетарної стабільності, взаємодії з
НБУ та захисту прав споживачів фінпослуг очолила Ольга Бєлькова («Батьківщина»). Юрій Солод також вступив
до цього комітету.
До парламенту пройшов і Борис
Приходько, ексзаступник голови НБУ,
якого у 2014 році арештовували за
підозрою в заволодінні 2,07 млрд грн
Аграрного фонду в змові з Брокбізнесбанком. Потім він вийшов з-під
варти, а справа «розвалилася». Приходько вступив до парламентського комітету з питань економічного
розвитку. До цього самого комітету
пішов і його колишній шеф — ексголова НБУ Степан Кубів.
Депутати Верховної Ради VIII скликання почали повертатися в банківський бізнес. Ексочільник комітету
Михайло Довбенко в січні 2020-го став
першим заступником голови Індустріалбанку, хоча вже в березні пішов.
Ексдепутат Руслан Демчак ще в грудні
придбав 1% акцій РВС Банку, а в лютому очолив його наглядову раду. Власник банку Олександр Стецюк пішов із
посади голови правління.
У правлінні Нацбанку змін не було,
але кадрові ротації відбулися в Раді
НБУ. Призначений наприкінці серпня
уряд прем’єра Олексія Гончарука залучив на нову посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Тимофія Милованова. Заради проведення земельної реформи
він пішов із поста заступника голови
Ради НБУ. Він покликав у міністерство
директора департаменту монетарної
політики та економічного аналізу НБУ
Сергія Ніколайчука, який став його заступником.
На вакантну позицію члена Ради
НБУ парламент лише на початку листопада призначив головного експерта з питань грошово-кредитної політики Ради НБУ Віталія Шапрана. Він
долучився до лав критиків дій прав-
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НОМІНАНТ

БАНК

ПОСАДА

1

ХАККОВАЧ ТАМАШ

ОТП БАНК

Голова правління

2

ШЕВЧЕНКО КИРИЛО

УКРГАЗБАНК

Голова правління

3

ЧЕРНЕНКО СЕРГІЙ

ПУМБ

Голова правління

4

ПИШНИЙ АНДРІЙ

ОЩАДБАНК

Голова правління

5

ПИСАРУК ОЛЕКСАНДР

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Голова правління

6

НАУМОВ СЕРГІЙ

ПІРЕУС БАНК

Голова правління

7

ПЬОТРОВСКІ ЖАНПОЛЬ

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Ексголова правління

8

СТАРОМІНСЬКА ІРИНА

УНІВЕРСАЛ БАНК

Голова правління

9

ЮЩАК РАФАЛ

АЛЬФАБАНК

Генеральний менеджер

10

МАМЕДОВ СЕРГІЙ

ГЛОБУС

Голова правління

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Цей рейтинг розраховувався на основі голосування представників банків, які взяли участь в анкетуванні дослідження «50 провідних банків України». Номінантами стали
тільки перші особи банків, які частіше за інших згадуються в анкетах. До номінації не були включені заступники голів правління, члени правління, помилково внесені в цю
графу учасниками голосування. Залежно від своїх функціональних обов’язків вони брали участь у номінаціях «Кращий роздрібний банкір», «Кращий корпоративний банкір»,
«Кращий фінансовий директор» і «Кращий операційний директор». Голоси за топменеджерів банків, чиї кандидатури були помилково внесені учасниками анкетування до
функціональних номінацій, враховувалися в номінації «Кращий топменеджер банку».
У підсумку за звання найкращого топменеджера боролися 20 банкірів. Крім загальної кількості голосів під час визначення найкращого топменеджера враховувались якісні
показники діяльності очолюваного ним банку: приріст активів за рік, фінансовий результат установи, оцінки діяльності, які виставляє Національний банк, а також наявність
стратегії. Ці критерії стали вирішальними за рівної кількості голосів.

ління Нацбанку, чим змінив баланс
сил усередині Ради. Одразу після його
призначення швидко закінчився конфлікт у Раді з повторним призначенням Богдана Данилишина на трирічне головування наглядовим органом.
Його новим заступником став Василь
Фурман.
Тимофій Милованов пропрацював
в уряді пів року: після відставки Олексія Гончарука свої посади втратив і міністр економіки, і міністерка фінансів
Оксана Маркарова. Новим міністром
економіки в березні 2020-го став Ігор
Петрашко, а міністри фінансів за місяць змінювалися двічі: спочатку був
Ігор Уманський, а потім — Сергій Марченко. Це викликало масові зміни в
командах їхніх заступників.
Активним
роботодавцем
для
«топів» минулого року був і Фонд державного майна. Новий голова Дмитро
Сенниченко призначив своїм першим
заступником Леоніда Антоненка, екстопменеджера НБУ, а заступниками —
ексзаступника голови правління Банку Форвард Костянтина Кошеленка та
ексдиректора департаменту управління консолідованого продажу активів
ФГВФО Тараса Єлейка.

ОПЕРАЦІЯ ДЕРЖБАНКИ
2019 рік пройшов під знаком корпоративної
реформи
Ощадбанку
і Укрексімбанку. Влада мала сфор-
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ПОСАДА

1

БІНІАШВІЛІ АЛЛА

ОТП БАНК

Членкиня правління

2

МАГДИЧ СЕРГІЙ

ПУМБ

3

СПІВАК РУСЛАН

4
5

мувати незалежні наглядові ради,
а голів правління, які працювали з
2014 року, — оновити на конкурсі.
Уряд сформував наглядові ради лише
в травні: затвердив по шість незалежних директорів, яких відібрали рекрутингові агентства, а також по одному
представнику від уряду та парламенту.
В Ощадбанку незалежними стали Шевкі Аджунер, Байба Апін, Пітер Бріггс,
Міхаель Вайнштейн, Олексій Грінченко, Олексій Резніков, в Укрексімбанку — Торстен Пауль, Стівен Фішер,
Дімітрі Чічло, Оляна Гордієнко, Сергій
Коновець, Домінік Меню. Від уряду
представниками стали Даніель Білак
і Юрій Буца відповідно, а від парламенту — Дмитро Власов і Алла Шульга. Президент Володимир Зеленський
своїх представників затвердив на початку липня: Юрія Храмова і Вікторію
Страхову. Наглядова рада Ощадбанку
головою обрала Шевкі Аджунера, а
Укрексімбанку — Торстена Пауля.
Але на етапі погодження цих кандидатур Нацбанком стався збій. Цьому
передувало липневе рішення наглядової ради Ощадбанку, яка «оцінила» роботу голови правління Андрія Пишного і без конкурсу продовжила контракт
із ним ще на п’ять років. Після цього
Нацбанк розглянув документи членів
наглядової ради, провів тестування та
співбесіди з ними і вирішив, що п’ять
кандидатів не відповідають кваліфі-

каційним вимогам, тому 15 серпня не
погодив їх. Відмову отримали три незалежні члени — Шевкі Аджунер, Олексій Грінченко та Олексій Резніков і два
залежні — Дмитро Власов і Даніель Білак. Серед формальних причин рішення щодо Андрія Пишного не фігурувало, а обговорювалися інші, наприклад,
конфлікт інтересів Шевкі Аджунера,
який був одночасно головою наглядової ради і Ощадбанку (кредитор),
і «Укрзалізниці» (його позичальник).
Нацбанк вимагав заміни цих членів,
тому новий уряд наприкінці вересня
достроково припинив їхні повноваження. Обурені ексчлени ради пішли
до Окружного адміністративного суду
Києва, який в лютому 2020-го став на
бік Шевкі Аджунера, Дмитра Власова і
Олексія Резнікова. Але Нацбанк оскаржив рішення першої судової інстанції
в апеляції.
Замість них уряд призначив незалежними членами Хуана Енріке Перес
Калота, Янне Харьюнпаа і Ігоря Мітюкова, а своїм представником — Тараса
Кириченка. Парламент провів новий
конкурс і делегував Юлію Пашко. Головою наглядової ради стала Байба
Апін. НБУ провів із ними співбесіди і в
березні відмовив Ігорю Мітюкову. Знову через конфлікт інтересів: Ощадбанк
володіє часткою в Нацдепозитарії, наглядову раду якого очолював Ігор Мітюков. Але Нацбанк цього разу був менш
конфліктним і пообіцяв, що після зміни банківського законодавства може
погодити його кандидатуру.
Ощадбанк не поспішав із заміною
голови правління: конкурс оголосили
лише в березні 2020-го. Ідентичний
конкурс в Укрексімбанку оголосили
ще в листопаді. Не з першої спроби,
але керівника обрали — у лютому ним
став Євген Мецгер, який був заступником голови правління Укргазбанку.
Із формуванням наглядової ради
Укрексімбанку також виникали проблеми: НБУ в серпні не погодив Торстена Пауля. Замість нього головою ради
стала Оляна Гордієнко, а вакантну позицію незалежного члена заповнив у
листопаді Ласло Урбан. Поки НБУ розглядав документи екстопменеджерки
НБУ Алли Шульги, її в середині листопада арештували у справі ВіЕйБі
Банку, тому парламенту довелося висунути нового представника — наприкінці листопада ним став спеціаліст із
ризик-менеджменту Дмитро Каплюк.
Але надовго в наглядовій раді він >>
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БАНК

ПОСАДА

1

РУБАЙ СЕБАСТІАН

ПУМБ

Заступник голови правління

Заступник голови правління

2

ТЮТЮН АНТОН

ОЩАДБАНК

Заступник голови правління

РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ

Директор корпоративного бізнесу

3

ЖУКОВА ГАЛИНА

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Заступниця голови правління

БРУК ХАНС

УКРСИББАНК

Заступник голови правління

4

ЛЕЖНІН КОСТЯНТИН

УКРСИББАНК

Заступник голови правління
з питань роздрібного бізнесу

БОНДАРЄВА ЛАРИСА

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Заступниця голови правління

5

МУДРИЙ ВОЛОДИМИР

ОТП БАНК

Член правління
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Претенденти в номінаціях «Кращий роздрібний банкір» і «Кращий корпоративний банкір» відбиралися за результатами голосування представників банків, які взяли участь в анкетуванні дослідження «50 провідних банків України» (до рейтингу не включалися голови правління, помилково внесені в ці номінації учасниками голосування).
Рішенням експертної ради з рейтингу також були виключені представники одного й того самого банку — від такої кредитної установи брав участь менеджер, за якого було віддано більшу кількість голосів. У підсумку в номінації «Кращий роздрібний банкір» взяли участь 22 банкіри, а в номінації «Кращий корпоративний банкір» — 16 банкірів.
Під час визначення найкращих банкірів в обох номінаціях, крім загальної кількості голосів, враховувалися якісні показники очолюваного менеджером напряму, а саме динаміка депозитного та кредитного портфелів фізичних або юридичних осіб (залежно від специфіки діяльності). Цей критерій став вирішальним за рівної кількості голосів.
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