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Випускник  
інженерно-економічного 
факультету  
(1990)

Начальник Управління роздрібного 
бізнесу Публічного акціонерного 
товариства «Акціонерно-
комерційний банк «Львів»

Народився 9 липня 1967 р. в смт Фрунзівка Одеської 
області. Батько, Михайло Федорович Кокошко, 
довгий час очолював Львівське обласне управлін-

ня Національного банку України. Мати, Тетяна Євгенівна 
Кокошко, працювала начальником фінансового відділу 
Львівського автобусного заводу, ВО «Полярон», на керів-
них посадах у банківській системі.

Вячеслав Михайлович повсякчас чув у родинному 
колі розмови про фінанси. А оскільки любив матема-
тику й добре розумів, що основою економіки є вироб-
ництво, обираючи майбутню професію, зупинився на 
економіці промисловості.

Тому в 1985 р., на відмінно закінчивши Львівську се-
редню школу № 36 та з червоним дипломом — Львівське 
ТУ № 25, В. М. Кокошко вступив до Львівського політех-
нічного інституту на спеціальність «Економіка машино-
будування та приладобудування».

Вячеслав Кокошко вважає, що альма-матер дала йому 
сильну та ґрунтовну базу знань, зокрема глибинне розуміння 
будови технологічних процесів, яке не раз ставало у пригоді 
впродовж трудового життя. Під час навчання був комсор-
гом факультету, членом комітету комсомолу Львівської 
політехніки. Отримував іменну стипендію, був призером 
студентських олімпіад (1988, 1989).

Вячеслав Михайлович надзвичайно гордий тим, що має 
честь вважати себе учнем професора Якова Даниловича 
Плоткіна — великого професіонала, неперевершеного 
майстра своєї справи та напрочуд інтелігентної людини. 
Пригадує кумедний випадок: коли серед професорів про-
водилося жеребкування на право купити виділену інсти-
туту «Волгу», Яків Данилович зауважив, що жеребків має 
бути на один більше, ніж учасників розіграшу, інакше 
останній із них не матиме вибору. Як наслідок, машину 
довелося розігрувати двічі.

Після закінчення інституту з червоним дипломом 
у 1990 р., В. М. Кокошко працював стажистом-дослідни-
ком науково-дослідної лабораторії НДЛ-54 та асистентом 
кафедри економіки і організації машинобудування та 
приладобудування Львівського політехнічного інституту.

Шлях у практичній економіці починав як курсовий 
маклер, а потім — як завідувач сектору валютних торгів 
Львівської філії Української міжбанківської валютної 
біржі (1995–1996).

З 1996 до 2001 р. Вячеслав Михайлович пройшов шлях 
від керівника Дністровського балансового відділення 
до заступника директора Львівської обласної дирекції 
АКБ «Укрсоцбанк» та директора філії Львівського регіо-
нального управління АТ «Індекс Банк».

У 2002–2005 рр. Вячеслав Кокошко організовував 
«з нуля» вертикаль роздрібного бізнесу на посаді дирек-
тора Департаменту роздрібного бізнесу АТ «Кредит Банк 
(Україна)». З 2006 до 2007 р. він — начальник Управління 
роздрібного бізнесу ПАТ «АКБ «Львів». Був директором 
Департаменту малого бізнесу й заступником директора 
центру електронного бізнесу ПАТ «Кредобанк» (2008–2009).

У 2009 р., як кризовий менеджер, очолив Харківську та 
Дніпропетровську філії ПАТ «Кредобанк», у 2010–2013 рр. 
керував Першим відділенням ПАТ «АКБ «Львів». Нині 
знову очолює бізнесову вертикаль в Управлінні роздріб-
ного бізнесу банку «Львів».

Вячеслав Михайлович Кокошко розробив низку нових 
банківських (фінансових) продуктів:

–   депозит «Кишеня», відзначений як найкращий бан-
ківський продукт України для фізичних осіб 2008 р.;

–   спосіб системної обробки масових, як одноразових, 
так і регулярних банківських платежів (патент на ко-
рисну модель № 56333 від 10.01.2011);

–   унікальний, найдовший в Україні, депозит для фізич-
них осіб «Рантьє» (терміном на 20 років), що у 2008 р. 
формував більше половини депозитного портфелю 
ПАТ «Кредобанк»;

–   найкоротший в Україні депозит для фізичних осіб 
«Тижневий», успішно застосований під час еконо-
мічних криз 1998, 2004, 2008–2009, 2013–2014 рр. 
З 2008 р. включений у продуктову лінійку практично 
кожного банку України.
Вячеслав Кокошко — невиправний оптиміст, його не 

лякають труднощі та складні завдання. Найбільшими 
цінностями в житті для нього є Бог, Україна та сім’я.

Одружений. Дружина Вячеслава Михайловича — 
також випускниця інженерно-економічного факультету 
Львівської політехніки. Подружжя має трьох дітей. 
Донька закінчила бакалаврат НУ «Львівська політехніка» 
за спеціальністю «Маркетинг», старший син навчається 
за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтег-
ровані технології».

кОкОшкО  
Вячеслав 

Михайлович




