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Гриценка став Євген Мецгер, який до 
цього працював заступником голови 
правління Укргазбанку. Олександр 
Гриценко очолював Укрексімбанк 
від серпня 2014 року. Проте 16 ли-
стопада  2019-го СБУ затримала його 
за підозрою у виведенні з-під арешту 
майна медіахолдингу UMH, сприянні 
легалізації $100 млн, отриманих неза-
конним шляхом чиновниками часів 
Віктора Януковича. Його відпустили 
із СІЗО під заставу в 3 млн грн, хоча 
прокурори вимагали 100 млн грн. 

Резонансною подією стала зміна 
голови правління державного Ощад-
банку. Пошуком кандидатур займа-
лася компанія Pedersen & Partners. 
Фіналісти конкурсу мали до 23 квіт-
ня пройти співбесіду з наглядовою 
радою банку. До long list кандидатур 
увійшли, зокрема, чинний на той 
момент голова правління Ощадбан-
ку Андрій Пишний, який очолював 
банк від 26 березня 2014 року, фі-
нансовий директор банку Santander 
Polska Олександр Крупченко, екске-
рівник сербського Komercijalna banka 
Beograd Олександр Пикер, директор 
департаменту торгового фінансуван-
ня Укргазбанку Геннадій Хелемський, 
ексголова правління Універсал Бан-
ку Дмитро Кузьмін, ексфіндиректор 
Allianz Russia Алекс фон Гляйхен та 
експерший заступник голови прав-

До тиску, за його припущеннями, 
могли бути причетні колишні власни-
ки ПриватБанку: Ігор Коломойський 
та Геннадій Боголюбов продовжували 
оскаржувати націоналізацію «Прива-
ту». А Яків Смолій, який на момент 
націоналізації був заступником голо-
ви НБУ, брав не останню участь у ви-
рішенні долі банку. Зокрема, саме він 
19 грудня 2016 року зайшов у голов-
ний офіс «Привату» в Дніпрі, щоб пе-
редати постанову про визнання банку 
неплатоспроможним.

За відставкою голови почалися пе-
рестановки у правлінні НБУ. Наступ-
ним свою посаду залишив Олег Чурій, 
строк повноважень якого спливав 
10 липня 2020 року. Проте Рада НБУ 
блокувала його призначення на но-
вий семирічний строк, і вже 23 липня 
Олег Чурій залишив Нацбанк. Того са-
мого дня його місце зайняв Юрій Ге-
летій, який раніше був заступником 
міністра фінансів. Згодом за власним 
бажанням подали у відставку заступ-
ники голови НБУ Сергій Холод і Роман 
Борисенко: їх місця зайняли Олексій 
Шабан і Ярослав Матузка. Зі старого 
складу в правлінні залишилися лише 
перша заступниця голови Катерина 
Рожкова й заступник голови Дмитро 
Сологуб.

Нацбанк часто називали лідером 
реформ в українському держсекторі. 
Тому масштабне «зачищення» в лавах 
керівництва регулятора, мабуть, було 
не на часі. «Неочікувана зміна голо-
ви, а також перестановки в складі 
правління НБУ викликали резонанс 
серед іноземних партнерів України, 
бо з’явилися реальні ризики для неза-
лежності НБУ, яка є надзвичайно важ-
ливою для забезпечення економічної 
стабільності, — пояснює старша аналі-
тикиня інвесткомпанії Dragon Capital 
Анастасія Туюкова. — Cтара команда, 
до якої входять Катерина Рожкова та 
Дмитро Сологуб, запровадила колегі-
альні процедури ухвалення рішень в 
НБУ, що зменшує ризик впливу одні-
єї людини, так зване one man show. 
Але наразі важко сказати, чи буде цей 
важливий механізм збережено». По-
при побоювання деяких експертів, на 
посаді голови НБУ Кирило Шевченко 
утримався від різких кроків і в цілому 
дотримувався вектору реформ, здійс-
нених після 2014 року. 

Ситуація навколо НБУ загостри-
лася після того, як Рада НБУ винесла 
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МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

НОМІНАНТ БАНК ПОСАДА

1 ЧЕРНЕНКО СЕРГІЙ ПУМБ Голова правління

2 ПИСАРУК ОЛЕКСАНДР РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Голова правління

3 МИХАЙЛЬО ВІКТОРІЯ АЛЬФАБАНК Голова правління

4 МУДРИЙ ВОЛОДИМИР ОТП БАНК Голова правління

5 МАМЕДОВ СЕРГІЙ ГЛОБУС Голова правління

6 МЕЦГЕР ЄВГЕН УКРЕКСІМБАНК Голова правління

7 ВАНЕЦЬЯНЦ АЛЛА ПІВДЕННИЙ Голова правління

8 КИСЕЛЬОВ АНДРІЙ БАНК ФОРВАРД Голова правління

9 КРУМХАНЗЛ ПЕТР ПРИВАТБАНК Ексголова правління

10 СТАРОМІНСЬКА ІРИНА УНІВЕРСАЛ БАНК Голова правління

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ НАЙКРАЩИЙ ТОПМЕНЕДЖЕР

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 «Найкращий роздрібний банкір», «Найкращий корпоративний банкір», 

«Найкращий фінансовий директор» і «Найкращий операційний директор». Голоси за топменеджерів банків, чиї кандидатури були помилково внесені учасниками анкетування 

до функціональних номінацій, враховувалися в номінації «Найкращий топменеджер банку».

У підсумку за звання найкращого топменеджера боролися 12 банкірів, що менше, ніж минулого року. Проте така ситуація пояснюється масштабними кадровими ротаціями 

у банківському секторі. 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, що виставляються Національним банком, а також наявність стратегії. Ці критерії стали вирішальними 

за рівної кількості голосів.

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

НОМІНАНТ БАНК ПОСАДА

1 БІНІАШВІЛІ АЛЛА ОТП БАНК Членкиня правління

2 МАГДИЧ СЕРГІЙ ПУМБ Заступник голови правління

3 БОНДАРЄВА ЛАРИСА КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК Заступниця голови правління

4 СТУПАК ОЛЕКСІЙ АЛЬФАБАНК Директор з продажів клієнтам 
корпоративного бізнесу

5 ПОЛЯК ОЛЕГ ТАСКОМБАНК Заступник голови правління

МІСЦЕ В 
РЕЙТИНГУ

НОМІНАНТ БАНК ПОСАДА

1 РУБАЙ СЕБАСТІАН ПУМБ Заступник голови правління

2 ТЮТЮН АНТОН ОЩАДБАНК Член правління, 
відповідальний за роздрібний бізнес

3 ЧЕРКАЙ СВІТЛАНА АЛЬФАБАНК Членкиня правління

4 ЗВІЗЛО АНДРІЙ УНІВЕРСАЛ БАНК Директор департаменту продуктів роздрібного біз-
несу та трансакційного банкінгу — член правління

5 БАБАЄВ СЕМЕН ПРАВЕКС БАНК Заступник голови правління, керівник головного 
управління роздрібного бізнесу

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ НАЙКРАЩИЙ КОРПОРАТИВНИЙ БАНКІР ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ НАЙКРАЩИЙ РОЗДРІБНИЙ БАНКІР
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Претенденти в номінаціях «Найкращий роздрібний банкір» і «Найкращий 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 номінаціях «Найкращий роздрібний банкір» та «Найкращий корпоративний банкір» взяли участь по 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.

догану й висловила недовіру «за пору-
шення кодексу етики» Катерині Рож-
ковій та Дмитру Сологубу. Цей про-
цес супроводжувався внутрішньою 
реорганізацією в НБУ й перерозподі-
лом повноважень між заступниками. 
У результаті Катерина Рожкова, яка 
донедавна відповідала за наглядовий 
блок, стала займатися виключно фі-
нансово-адміністративними питання-
ми. У березні 2021-го з’явилася інфор-
мація, що її підозрюють у державній 
зраді через співпрацю з детективною 
компанією Kroll під час розслідуван-
ня ситуації в ПриватБанку. «Це все 
сприймається закордонними партне-
рами як елемент тиску на Катерину 
Рожкову та Дмитра Сологуба, навіть 
якщо насправді це не так. Такі дії не 
додають авторитету Нацбанку під час 
перемовин із партнерами, зокрема 
з МВФ, та послаблюють переговорну 
позицію і НБУ, і України в цілому», — 
вважає асоційований експерт Центру 
соціально- економічних досліджень 
«Case Україна» Євген Дубогриз.

РОКІРОВКИ 
НА ВЕЛИКІЙ ШАХІВНИЦІ
Минулого року кадрові ротації від-
булися в усіх державних банках. 
13 березня за результатами прове-
деного конкурсу новим очільником 
Укрексімбанку замість Олександра 

ління Ощадбанку Денис Кірєєв. Проте 
8 травня Ощадбанк оголосив новий 
конкурсний відбір. Офіційна при-
чина нового конкурсу — «у зв’язку 
із зовнішніми непередбачуваними об-
ставинами». За інформацією джерел, 
переможцем першого конкурсу став 
Андрій Пишний.

У другому конкурсі Андрій Пиш-
ний вже не брав участі. А головними 
кандидатами на посаду голови держ-
банку стали голова правління Піреус 
Банку Сергій Наумов, Геннадій Хелем-
ський, заступниця голови правління 
ПриватБанку Галина Пахачук, член 
правління Ощадбанку Антон Тютюн 
і заступник голови правління ПУМБ 
Сергій Магдич.

Цього разу переможцем із пере-
вагою у два голоси став Сергій Нау-
мов. Але в червні його призначення 
намагалися заблокувати в суді. Лише 
10 вересня Печерський суд Києва 
задовольнив клопотання Сергія На-
умова та скасував своє рішення про 
зупинення його призначення на по-
саду голови правління Ощадбанку. 
2 жовтня наглядова рада призначила 
Сергія Наумова головою правління з 
3 листопада.

Після того як Кирило Шевченко 
очолив НБУ, вакантною стала посада 
голови Укргазбанку. Проте тут обійш-
лося без несподіванок. З 17 липня 
 2020-го виконувачем обов’язків голо-
ви правління став Андрій Кравець, 
який з 15 квітня 2015 року був пер-
шим заступником голови правління 
Укргазбанку. А вже 2 листопада нагля-
дова рада вирішила призначити його 
новим керівником банку. 

Уже на початку 2021 року вели-
кий резонанс викликало проведення 
конкурсу з відбору керівника Приват-
Банку. 23 січня закінчився термін дії 
контракту з головою правління При-
ватБанку Петром Крумханзлом, який 
очолював банк протягом останніх 
трьох років. До призначення ново-
го голови держбанку виконувачкою 
обов’язків стала заступниця голови 
правління з питань фінансів Ганна Са-
маріна. При цьому в банку вирішили 
провести конкурс у закритому режи-
мі, коли рекрутингова компанія Egon 
Zehnder сама відбирає кандидатів і 
надсилає їм запрошення взяти участь. 

Така ситуація викликала обурен-
ня: в лютому конкурс на посаду було 
зупинено ухвалою Господарського 
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