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Народився 11 липня 1977 р. у м. Львові. Батьки — 
теж випускники Львівської політехніки: батько, 
Сергій Борисович, в той час працював старшим 

науковим співробітником у НДІ сірчаної промисловості, а 
мати, Тетяна Василівна, — інженером–конструктором на 
заводі телеграфної апаратури.

Отож, після закінчення в 1994 р. із золотою медал-
лю середньої школи, питання про вибір вищого нав-
чального закладу для подальшої освіти не стояло. А на 
вибір факультету вплинув фах батька, котрий тоді пра-
цював у планово-економічному відділі заводу «Елек-
трон».

Фах економіста за спеціалізацією «Менеджмент ор-
ганізацій» Віктор Медведєв здобував на кафедрі еко-
номіки підприємства і менеджменту під керівництвом 
д-ра екон. наук, проф. Петровича Йосифа Михайловича. 
Це був цікавий час, коли в економіці відбувався склад-
ний процес переходу до ринкових умов господарюван-
ня, диверсифікації та перепрофілювання підприємств, 
розроблялися засади і, головне, втілювалося на практи-
ці управління цими процесами на заводах та у підпри-
ємництві для їх стабільної ефективності, стратегічної, 
структурної та операційної гнучкості.

З глибокою вдячністю Віктор Сергійович згадує  ви-
кладачів студентської пори, які дали йому путівку у жит-
тя та професію: Чухрай Наталію Іванівну, Катаєва Ан-

дрія Володимировича, Дубодєлову Аллу Вікторівну, 
Кіндрацьку Галину Іванівну, Коношенкову Тетяну Бори-
сівну. Після закінчення у 1999 р. вишу з червоним ди-
пломом В. С. Медведєв прийшов працювати на «Елект-
рон» — перше акціонерне товариство України, де сповна 
зміг застосувати на практиці отримані у Львівській полі-
техніці знання.

Розпочавши трудовий шлях із посади спеціаліста 
управління з корпоративних прав ПАТ «Концерн-Елек-
трон», Віктор Сергійович незабаром очолив це управ-
ління, а згодом, у 2007 р., став начальником стратегічно 
важливого управління з виробництва та перспектив-
ного розвитку концерну. Саме в цей період «Електрон» 
здійснював масштабну трансформацію у багатогалузеву 
компанію з виробництва продукції науково-технічного, 
промислового та побутового призначення. В цій роботі 
В. С. Медведєв зарекомендував себе грамотним фахівцем, 
управлінцем, у тому числі й безпосередньо на виробни-
цтві, ставши першим заступником директора Заводу те-
левізійної техніки «Електрон».

У 2009 р. Віктора Сергійовича призначено началь-
ником фінансового управління концерну, а у 2011 р. 
він став заступником голови правління ПАТ «Концерн-
Електрон».

Здобутий практичний досвід на виробництві та у фі-
нансовому управлінні став не тільки базою для написання 

низки наукових статей в авторитетних 
академічних та галузевих виданнях, але 
й темою кандидатської дисертації «Ре-
формування системи оплати праці ви-
робничого персоналу», яку В. Ф. Медве-
дєв успішно захистив у 2014 р.

Вільно володіє англійською мовою. 
Пройшов стажування у Німеччині за 
програмою BMW CIS (2007), навчан-
ня за програмою Міжнародного інсти-
туту бізнесу REFA International (2010), 
має міжнародну кваліфікацію АССА 
(The Association of Chartered Certified 
Accountants).

Одружений. Дружина, Ніна Євге-
нів на, за фахом фінансист. Разом вихо-
вують сина Сергія та доньку Катерину.
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