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Н

ародився 23 листопада 1965 р. у м. Харко
ві. Батьки, Іван Пилипович і Віра Яківна, все
життя працювали на Харківському верстато
будівельному заводі.
У 1983 р. вступив на дорожньо-будівельний факуль
тет Харківського автомобільно-дорожнього інституту.
Після першого курсу був призваний до армійських лав.
У 1986 р., після закінчення служби, Ігор Іванович поно
вився в інституті, перевівшись на економічний факуль
тет. У 1990 р. із червоним дипломом закінчив ХАДІ за
спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспор
ту» та здобув фах інженера з експлуатації автомобіль
ного транспорту. Другу вищу освіту І. І. Швидкій здо
був у Національній юридичній академії імені Ярослава
Мудрого, яку закінчив у 2003 р. за спеціальністю «Пра
вознавство». А у 2009 р. він захистив дисертацію на здо
буття вченого ступеня кандидата юридичних наук.
В Управлінні ДАІ Харківської області Ігор Іва
нович Швидкій розпочав роботу в листопаді 1990 р.
Пройшов шлях від державтоінспектора реєстраційноекзаменаційної групи при відділі внутрішніх справ Вели
кобурлуцького району Харківської області до начальни
ка МРЕВ № 1 ДАІ УМВС України в Харківській області.
У 2005 р. призначений на посаду начальника Управлін
ня ДАІ УМВС України в Харківській області, на якій
працює й сьогодні. Державтоінспекція активно та плід
но працює в галузі гарантування безпеки дорожнього
руху та екологічної безпеки транспорту на автошляхах
області, контролю за дотриманням Правил дорожньо
го руху, боротьби зі злочинністю на дорогах (виявлення
викраденого автотранспорту, вогнепальної зброї, нарко
тичних речовин, запобігання розбійним нападам, охоро
на громадського порядку). Також постійно проводяться
профілактичні заходи, спрямовані на попередження ава
рійності, боротьбу зі злочинністю на транспорті: «Нічне
місто», «Пішохід», «П’яний за кермом», «Нічні автошля
хи», «Увага! Діти на дорозі!» тощо.
Ігор Іванович Швидкій має численні відомчі нагороди,
відзнаки та подяки Кабінету Міністрів України, Міністер
ства внутрішніх справ України, Державтоінспекції, Хар
ківської обласної державної адміністрації та Харківської
обласної ради. За багаторічну сумлінну працю та вагомі

професійні досягнення нагороджений нагрудним знаком
МВС України «За бездоганну службу», медаллю «За сум
лінну службу» ІІІ та ІІ ст., відзнакою «Знак пошани Управ
ління МВС України в Харківській області» І ст., нагрудни
ми знаками «Закон та честь», «Хрест слави» тощо.
Ігор Іванович вважає, що роль ХАДІ в його житті
важко переоцінити, адже в стінах рідного навчального
закладу він здобув широкі фахові знання, що стали не
замінними в подальшій професійній діяльності, а також
навчився самоорганізації та самодисципліні. Ще зі сту
дентських часів він запровадив для себе золоте правило,
якого міцно тримається й нині: «Ніколи не зупинятися
на півдорозі й доводити до логічного завершення кожну
справу, яку почав».
Постійний тісний зв’язок із Харківським національ
ним автомобільно-дорожнім університетом І. І. Швид
кій підтримує й нині. Часто спілкується з ректором уні
верситету А. М. Туренком, проректорами та деканами
факультетів. Щороку бере участь у церемонії посвячен
ня абітурієнтів у студенти, яку університет традиційно
проводить 1 вересня.
Ігор Іванович із дитинства займався спортом. Він —
майстер спорту СРСР із плавання, свого часу захищав
честь ХАДІ на щорічних Чемпіонатах автомобільнодорожніх інститутів, зокрема в містах Ташкенті, УстьКаменогорську, Омську, Києві та Харкові. Нині продов
жує торувати ниву спортивних досягнень, займається
плаванням і великим тенісом.
Рідний навчальний заклад справив вирішальний вплив
на життя Ігоря Швидкого ще й тому, що саме в ХАДІ він
зустрів свою майбутню дружину Віту, яка була його од
ногрупницею з другого курсу. В альма-матер народилася
їхня молода студентська сім’я. Донька подружжя Тетяна
(1988 р. н.) у 2010 р. із відзнакою закінчила НУ «Юридич
на академія України імені Ярослава Мудрого», де нині пра
цює викладачем господарського права. У 2014 р. захис
тила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
юридичних наук. Син Вадим (2001 р. н.) — школяр, мріє,
за прикладом батька, здобути освіту в Харківському наці
ональному автомобільно-дорожньому університеті. Авто
мобілі — улюблені іграшки і двох онуків Ігоря Івановича
Швидкого — Данила (2010 р. н.) та Володимира (2012 р. н.).
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