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Підготувала: Романів О.Я.

В'ячеслав Михайлович Биковець — український громадський діяч, співзасновник,
генеральний директор, виконуючий обов'язки президента Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України.
Народився 10 жовтня 1956 (с. Степанці, Канівський район, Черкаська область);
українець. В 1979 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, географ-картограф.
1979—1983 — інженер-картограф, редактор, Науково-редакційне картоскладальне
підприємство.
1983—1985 — інспектор, Подільський районний комітет народного контролю м. Києва.
1985—1991 — завідувач відділу культури, народної освіти та охорони здоров'я,
Київський міський комітет народного контролю.
1991—1993 — референт, провідний спеціаліст, головний спеціаліст, Товариство
книголюбів України.
1993—1995 — завідувач відділу, заступник директора, Київська філія САТ
«Саламандра».
З 1995 — віце-президент, заступник генерального директора, 1-й віце-президент,
генеральний директор, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств
України.
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Захоплення: художня література.
Дружина Людмила Володимирівна (1958) — фінансист, начальник відділу фінансової
компанії «Житло-інвест»; син Сергій (1981) — інженер з комп'ютерних систем,
інженер-програміст ТОВ «ХАЛДЕКС»; дочка Тетяна (1985) — студентка Київського
національного торговельно-економічного університету.
Громадська діяльність
- 1-й віце-президент Всеукраїнської асоціації роботодавців
- член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України
- голова Комітету підприємців малого і середнього бізнесу при Торгово-промисловій
палаті України
- член експертно-апеляційної ради і громадської колегії при Держкомпідприємництві
України
- член правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття
- заступник співголови Національної тристоронньої соціально-економічної ради при
Президентові України
- член Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення; член
громадської колегії при Голові Пенсійного фонду України
- член Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва (з
22 грудня 2010).
В'ячеслав Биковець — ініціатор і активний учасник проведення багатьох конференцій з
проблем розвитку підприємництва. Автор багатьох статей з проблем діяльності
бізнес-асоціацій, їх ролі в розвитку і підтримці підприємництва в Україні, в побудові і
розвитку демократичного суспільства в Україні.
Як експерт неодноразово залучався до роботи над розробкою проектів
законодавчо-нормативних актів, що стосуються підприємництва, вирішення проблем, що
стоять на заваді розвитку малого бізнесу.
Автор (співав.) книг:
- «Підприємництво: можливості кожного» (1999, співав.),
- «Об'єднання підприємців в системі підтримки і розвитку підприємництва в Україні»
(2004),
- «Що необхідно знати підприємцям про бізнес-асоціації» (2005, співав.),
- «Що необхідно знати підприємцям про державне соціальне страхування» (2005,
співав.).{jcomments on}

"Доброго ранку, Україно!" гість студії - В. Биковець
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