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Н

ародився 2 січня 1947 р. в с. Зелений Луг
на Дніпропетровщині. Закінчивши школу,
Василь Якович розпочав самостійне життя, працював електрослюсарем у цеху контрольновимірювальних приладів і автоматики Дніпродзержинського хімічного комбінату.
У 1966-1968 рр. проходив строкову службу в Московському військовому окрузі. Після демобілізації
вступив до Одеського інституту народного господарства, який закінчив у 1977 р., отримавши диплом товарознавця вищої кваліфікації за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі промисловими
товарами». Пізніше отримав кваліфікацію політолога у Вищій партійній школі при ЦК Компартії України. А в 1997 р. В. Я. Швець здобув фах економіста в
Дніпродзержинському технічному університеті.
У 1978 р. обійняв посаду заступника голови виконкому Дніпровської районної ради народних депутатів
м. Дніпродзержинська. Після закінчення Вищої партійної школи ЦК КПУ працював на відповідальних посадах у районному та міському комітетах КПУ.
З 1984 р. Василь Швець повернувся на господарську роботу: був заступником генерального директора
з робітничого постачання — начальником відділу
робітничого постачання виробничого об’єднання
«Азот». У 1987 р. Василь Якович очолив відділ адміністративних і торгово-фінансових органів Дніпродзержинського міського комітету Компартії України,
з 1989 р. працював заступником голови виконкому
Дніпродзержинської міської ради народних депутатів.
Був директором міськхарчоторгу.
З 1992 р. Василь Якович Швець — голова Фонду
комунального майна та заступник голови виконкому
Дніпродзержинської міської ради. У 1994–1996 рр.
очолював управління з питань торгівлі та виробництва
товарів народного споживання Дніпропетровської
державної обласної адміністрації. Був обраний депутатом
Дніпродзержинської міської ради XXII скликання.
У вересні 1996 р. Василя Швеця обрали міським головою Дніпродзержинська. Він став першими міським
головою, обраним за новою Конституцією України. На
посаді міського очільника Василь Якович працював
упродовж дев’яти років, з 1996 до 2005 р.
У 1999 р. В. Я. Швець узагальнив свій неабиякий
управлінський досвід у кандидатській дисертації. Із

2001 р. — академік Академії економічних наук України. У 2004 р. здобув науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Організація управління,
планування і регулювання економікою», а у 2007 р.
йому присвоєне вчене звання професора. Автор більше 100 публікацій, зокрема 12 монографій.
Із 2005 р. В. Я. Швець займається науково-організаційною роботою. Обіймав посаду директора Дніпродзержинського інституту економіки та менеджменту
ім. С. Наливайка Міжрегіональної академії управління
персоналом. У червні 2011 р. за конкурсом обраний завідувачем кафедри менеджменту виробничої сфери Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ).
З 2012 р. є членом експертної ради Державної атестаційної комісії України та головою спеціалізованої вченої ради
Д 08.080.01 при ДВНЗ «Національний гірничий університет», членом спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля.
У 2013 р. Василь Якович призначений головою експертної ради з менеджменту і торгівлі Державної акредитаційної комісії України. Член науково-методичної
комісії з менеджменту і адміністрування Міністерства
освіти і науки України. У 2014 р. професор В. Я. Швець
призначений директором Інституту економіки ДВНЗ «Національний гірничий університет». Загальний педагогічний стаж Василя Яковича становить 17 років.
Окрім педагогічної, Василь Якович проводить
активну громадську діяльність, є депутатом Дніпродзержинської міської ради, де очолює постійну комісію з
питань промислової політики, економіки та праці. Голова Спілки економістів Дніпропетровської області,
співголова українсько-казахського товариства «Достик» («Дружба»). Полковник запасу.
За заслуги перед Україною нагороджений орденом
«За заслуги» III ст., Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2012), Грамотою Верховної Ради України,
подяками Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та обласної ради. Удостоєний орденів святого рівноапостольного князя Володимира та преподобного Нестора Літописця, ордену Республіки Казахстан
«Достик» («Дружба») II ст. Володар золотої медалі Міжнародної кадрової академії «За заслуги в освіті» (2009).
У 2000 р. указом Президента України В. Я. Швецю присвоєно почесне звання заслуженого економіста України.
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