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Прізвище, ім’я, по-батькові: Коваль Анатолій Анатолійович 
Дата народження (вік): 29 Квітня  1969 року (45) 
Місто: Київ 
Освіта: вища економічна, вища технічна 
Спеціалізація комерційний банк, фінанси 
Досвід роботи: 20 років 
Контактний телефон: (044) 565-91-47, (050) 742-14-65 
E-mail: tarton50@gmail.com 
Бажана посада: начальник регіонального управління банку  

 
Досвід роботи 
Жовтень 2009 року - липень 2010 року 
заступник начальника управління роздрібних послуг, начальник відділу грошового

 обороту, неторгових операцій та роботи з банківськими металами КБ «Інтербанк»: 
Моніторинг виконання відділеннями філії нормативів прибутковості валютно-обмінних 
операцій, нормативів з продажу банківських металів. Контроль виконання порядку 
проведення валютно-обмінних операцій касирами, встановленого відповідно до вимог 
внутрішніх та зовнішніх нормативних документів. Організація проведення контрольних 
перевірок відділень щодо правильніості проведення операцій, ведення документації та 
касових книг, перевірок з виявлення випадків зловживань касирами. Контроль відділень на 
дотримання лімітів кас. Контроль своєчасного і правильного надання статистичної звітності в 
НБУ. Моніторинг стану банкоматів, ініціювання завантаження банкоматів. 
 

Квітень 2007 року - жовтень 2009 року 
радник голови наглядової ради Банку «Олімпійська Україна»: 

Консультації з питань стратегічного та поточного планування розвитку банку, інвестиційної 
діяльності та кредитної політики. Підготовка пропозицій щодо організації контролю 
виконання кредитних програм та інвестиційних проектів, надання практичної допомоги в 
розробці програм проектного фінансування. Підготовка внутрішньої нормативної бази, що 
регулює порядок діяльності органів управління банку. Розробка програм проведення ревізій 
та контролю фінансово-господарської діяльності банку. Аналіз доцільності створення, 
реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв банку. Розробка схем 
оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку. 
 

Грудень 2004 року - листопад 2005 року 
начальник сектору корпоративних клієнтів відділу розвитку клієнтського бізнесу філії 
№ 1 АКБ «Трансбанк»: 

Організація процесу кредитування юридичних осіб, контроль над дотриманням обов'язкових 
нормативів, залучення до обслуговування клієнтів, створення служби продажів. Побудова 
стратегії розвитку сектору, бізнес планування, контроль виконання планових показників і 
стратегічних завдань, управління витратами, контроль ефективності проектів. Організація та 
контроль взаємодії банку із зовнішніми структурами, державними органами. Робота з 
проблемними активами. Член кредитного та малого кредитного комітетів банку. 
Методологічна і аналітична робота, розробка внутрішніх положень, програм, правил 
внутрішнього контролю. Фінансовий моніторинг (ідентифікація клієнтів, відстеження 
сумнівних операцій), розробка системи заходів щодо клієнтів, які проводять операції 
сумнівного характеру. Аналіз та оцінка ризику з комерційної діяльності з точки зору 



запобігання участі клієнтів / контрагентів в операціях, спрямованих на легалізацію 
(відмивання) доходів. Організація роботи філії. 
 

Лютий 1998 року - листопад 2004 року 
ведення власного бізнесу. 

 
Серпень 1997 року - січень 1998 року 
заступник начальника відділу біржових операцій АБ «Синтез»: 

Визначення порядку ведення бухгалтерського обліку та розробка внутрішніх нормативних 
документів з операцій на фондовому ринку. Моніторинг чинного порядку ведення 
бухгалтерського обліку, взаємодія з НБУ з питань, що потребують роз'яснення. Організація і 
постановка завдань з автоматизації бухгалтерського обліку, оформлення операцій і складання 
звітності. Внесення пропозицій щодо модернізації порядку проведення та оформлення 
операцій відділу. Бюджетне планування і контроль роботи відділу, звітність за результатами 
виконання бюджету. Розробка планових показників за рахунками, що формують фінансовий 
результат банку. Організація праці співробітників відділу, розробка схем матеріального 
стимулювання співробітників. 
 

Березень 1996 року - січень 1997 року 
заступник голови правління ГКБ «Монтажспецбанк»: 

Фінансове планування, розподіл прибутку, оптимізація та скорочення витрат банку, 
оптимізація чисельності персоналу. Внутрішній контроль роботи структурних підрозділів 
Банку, складання звітів та рекомендацій за результатами проведених перевірок, контроль 
ходу виконання планів структурними підрозділами банку. Забезпечення ведення обліку, 
своєчасне і якісне складання і подання звітності. Керівництво низкою комісій (експертною, зі 
списання активів, з захисту персональної інформації). Взаємодія з аудиторами, контрольними 
та наглядовими органами. Наявність права підпису, підписання звітності, платіжних 
документів і т.д. 
 

Освіта 
1986-1994 рр.. - Національний технічний університет України ("Київський політехнічний 
інститут") / вища / конструктор-інженер-технолог. 
1991-1992 рр.. - Академія Київської міської ради Спілки наукових та інженерних об'єднань 
України / вища / бухгалтерський облік на МП і в кооперативах. 
 

Додаткові навички: 
- Знання ПК на рівні впевненого користувача (MS Windows, Word, Excel, Novell, Ліга) 
- Знання німецької мови 
- Водійські права категорії «В», «С» 
- Готовність до відряджень, наявність закордонного паспорта 
- Захоплення командними видами спорту (футбол, хокей), не палю. 
 

Особистісні та професійні якості: 
Висока працездатність, відповідальність, орієнтація на результат, вміння приймати рішення в 
нестандартних ситуаціях, аналітичне мислення; високий рівень лідерських та 
організаторських здібностей; розвинені комунікативні здібності, дипломатичність. 


