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Ad honoriem
ДО 60-РІЧЧЯ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА МЕДВЕДЯ
В добу Незалежності України під впливом посилення
глобалізаційних процесів на межі ХХ – ХХІ ст.
актуалізується
роль
особистості,
що
забезпечує
прогресивний поступ нації. До таких неординарних постатей
що постійно системно працюють над собою, постійно
вдосконалюються і активно долучаються до національного
процесу державотворення належить відомий історик,
суспільствознавець (правник, політолог, філософ), доктор
наук в галузі політології, професор кафедри історії та теорії
держави і права МАУП, професор МКУ, кандидат
філософських наук, академік Міжнародної академії безпеки
життєдіяльності (м. Київ Інститут права ім. св. Володимира)
Федір Михайлович Медвідь.
Сьогоднішній ювіляр народився 3 січня 1957 р. у
м. Зборові на Поділлі у селянській родині. Упродовж 1964 –
1974 рр. Федір навчався у Футорській восьмирічній школі та
у Зборівській середній школі. У 1974 р. майбутній науковець вступив на історичний
факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. 1979 р. закінчив з відзнакою
історичний факультет та почав працювати викладачем історії та суспільствознавства у
Львівському ПТУ № 20. З 1980 по 1982 р. проходив військову службу в Житомирській
області, де займав посади командира взводу, заступника командира роти, секретаря комітету
комсомолу окремої військової частини. Після демобілізації працював учителем історії в
Львівському ПТУ № 27, а з грудня 1982 р. став аспірантом професора О. П. Веремієва у
Львівському університеті. У листопаді 1985 р. Федір Михайлович достроково завершив
дослідження та успішно захистив дисертацію й здобув науковий ступінь кандидата
філософських наук. Розпочав роботу на кафедрі наукового комунізму ЛДУ ім. І. Франка.
Наступного року на запрошення професора Львівської політехніки О. Шахова, перейшов на
роботу до Львівської політехніки.
Початок 1990-х рр. відкрив нові наукові горизонти ювіляра. У цей період Федір
Михайлович вивчав духовно-культурні та соціальні чинники, які сприяють політичного та
культурного відродження молодої держави. Також науковець долучився до написання нової
навчально-методичної літератури для студентства. Так, 1994, 1997 і 1999 рр. Ф. Медвідь став
співавтором навчальних посібників з політології: «Основи політології», «Політологія: Збірник
навчальних програм», «Політологія», «Конспект лекцій з основ політології».
У 1995 р. Ф. Медвідь очолив кафедру суспільних дисциплін Львівського інституту
фізичної культури, де розроблялася комплексна наукова тема «Соціально-філософські засади
розвитку фізичної культури і спорту в Україні».
Важливо, що у 1990-х рр. ювіляр не тільки вчив інших, але й сам вчився. Так, 1996 р.
закінчив факультет менеджменту і підприємництва, в 1998 – 2001 рр. – здобув фах правника у
Львівському інституті внутрішніх справ при НАВС України. У цьому ж закладі ювіляр
очолював редакцію інститутської газети «Правоохоронець» та фахового журналу «Вісника
інституту».
У вересні 2003 р. вчений став доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету Національної академії ДПС України, виконував обов`язки заступника
завідувача кафедри з наукової роботи. У 2005 р. обраний дійсним членом академіком
Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.
У грудні 2006 р. Ф. Медведя призначено заступником завідувача кафедри цивільно- та
господарчо-правових наук із наукової та фахової роботи, обрано членом вченої ради
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юридичного факультету Національної академії ДПС України. Через декілька років Ф. Медвідь
став доктором наук в галузі політології, працював на посаді професора кафедри історії і теорії
держави і права Інституту права імені князя Володимира МАУП.
Упродовж 2005 – 2017 рр. Ф. М. Медвідь займався активною науковою та науковометодичною роботою. Так, з грифом МОН вийшли праці: «Ораторське мистецтво правників»
(співавтор А. Медвідь), «Фахове спілкування медичних працівників державною мовою»
(співавтор А. Медвідь), «Політологічний словник» (співавтор), «Нотаріальний процес
України» (співавтори В. Усенко, Я. Медвідь). Його науковий доробок збільшився майже
удвічі. Серед останніх робіт професора Ф. Медведя варто відзначити наступні: «Національна
безпека української держави: становлення та шляхи забезпечення» (2014 р.), «Правова
культура українського суспільства в контексті побудови правової держави» (співавтори
Н. Моргун, О. Корня, І. Ромашина) (2016 р.), «Фінансова безпека України в нових
геополітичних реаліях» (співавтори М. Чорна, А. Хоменко) (2016 р.), «Михайло Грушевський
як голова НТШ: організатор української національної науки», «Михайло Грушевський як
творець політичної концепції нової України»(2016 р.) та інші. Результатом наукових пошуків
Ф. Медведя стало написання близько 500 праць, проведення низки науково-практичних
конференцій.
Свій 60-річний ювілей Федір Михайлович Медвідь зустрів у розквіті творчих сил,
маючи багато творчих планів і проектів. Друзі і колеги бажають ювілярові великого
людського щастя, міцного здоров`я, творчого натхнення на довгій науковій ниві!
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