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Народився 5 листопада 1945 р. у м. Дніпро-
дзержинськ Дніпропетровської області. Освіту 
Вячеслав Станіславович здобув фундаментальну та 
різноманітну. В 1963 р. закінчив Полтавське музичне 
училище, а в 1990 — Київський державний педаго-
гічний університет імені Михайла Драгоманова за 
фахом «Викладач музики». Згодом опанував профе-
сію юриста у стінах Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка (2000). У 2003 р. 
в Національній юридичній академії України імені 
Ярослава Мудрого В. С. Коваль захистив дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук на тему «Становлення та розвиток 
Європейського Союзу (історико-правовий аспект)».

Після закінчення музичного училища Вячеслав 
Станіславович розпочав роботу викладачем по класу 
скрипки в музичній школі м. Миргорода. Упродовж 
1964–1967 рр. служив у армії, а з січня 1967 р. знову 
обійняв посаду викладача по класу скрипки в музич-
ній школі м. Верхньодніпровська, згодом — у музичних 
школах № 2, № 1 м. Дніпродзержинська, де дослужився 
до заступника директора.

У 1988 р. Вячеслав Коваль став одним із найактив-
ніших членів та координатором ради Асоціації «Еко-
логічна ініціатива» (м. Дніпродзержинськ), а в 1989 р. 
взяв участь у громадсько-політичному русі, а згодом 
влився до лав нової націонал-демократичної політич-
ної сили — Народного Руху України. Був членом орг-
комітету з підготовки і проведення Установчих зборів 
НРУ. В 1989–1990 рр. був співголовою Дніпропетров-
ської крайової організації Народного Руху України.

У 1990–1994 рр. був депутатом Дніпродзержин-
ської міської ради, зокрема упродовж 1990–1991 рр. 
обіймав посаду заступника її голови, а з 1991 до 1994 р. 
працював заступником голови Асоціації демократич-
них рад України. В 1994–1997 рр. — заступник голови 
секретаріату, керівник виборчого комітету та член пре-
зидії НРУ, а з жовтня 1997 р. — голова секретаріату.

У травні 1998 р. Вячеслав Станіславович Коваль 
був обраний народним депутатом України за списками 
Народного Руху України (№ 21). У Верховній Раді ІІІ 
скликання увійшов до фракції НРУ. З липня 1998 р. — 
член Комітету з питань державного будівництва, міс-
цевого самоврядування та діяльності рад. У січні–
лютому 2000 р. вперше в історії України у Верховній 
Раді була сформована демократична більшість, після 
чого В. С. Коваль був призначений керівником апарату 
ВРУ (2000–2002).

У травні 2002 р. був обраний депутатом Верхо-
вної Ради від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» 
(№ 15). Був членом, а в березні–вересні 2005 р. — упо-
вноваженим представником фракції «Наша Україна», 
з вересня 2005 р. — керівником фракції НРУ. З червня 
2002 р. — заступник голови Комітету з питань регла-
менту, депутатської етики та організації роботи Верхов-
ної Ради України.

У 2006 р. В. С. Коваль утретє обраний народ-
ним депутатом (№ 24 у списках блоку «Наша Укра-
їна»). Член фракції блоку, з серпня 2006 р. — заступник 

голови. Працював головою підкомітету з питань регла-
менту Комітету з питань регламенту, депутатської етики 
та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

У листопаді 2007 р. став народним обранцем учет-
верте (№ 38 у списках блоку «Наша Україна — Народна 
самооборона»). Член фракції блоку. З грудня 2007 р. був 
секретарем Комітету з питань регламенту, депутатської 
етики та забезпечення діяльності Верховної Ради  України.

Вячеслав Коваль був довіреною особою низки кан-
дидатів у президенти України: Вячеслава Чорновола 
(1991), Геннадія Удовенка (1999), Віктора Ющенка 
(2004–2005) та Юлії Тимошенко (2010).

8 вересня 2014 р. виповнилося 25 років із дня утво-
рення Народного Руху України. Це був довгий, непро-
стий, але славетний шлях, упродовж якого партія знала 
злети й падіння, перемоги та поразки. Але Вячеслав 
Станіславович залишався вірним політичній силі, про-
грама якої завжди відображала і його погляди та ідеали. 
З 1998 р. незмінно працює заступником голови НРУ. 
Довірили йому цю посаду на з’їзді НРУ, який відбувся 
у листопаді 2013 р.

Державний службовець 1-го рангу. Нагородже-
ний орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ та І ст. (2000, 2002 та 
2005 рр. відповідно), почесними грамотами Верховної 
Ради (2001, 2005) та Кабінету Міністрів України (2009).

Дружина Вячеслава Станіславовича Коваля Алла 
Яківна — викладач іноземних мов. Подружжя вихо-
вало двох доньок: Юлію (1971 р.н.) та Олександру 
(1984 р.н.), а нині серця дідуся й бабусі тішать чет-
веро онуків. Вільний час В. С. Коваль присвячує 
ри боловлі.
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Випускник музично-педагогічного 
факультету (1970)

Народний депутат України 
ІІІ–VІ скликань

Український політик. Заступник голови 
та член політради Народного Руху України


