Доктор філософських наук, професор кафедри міжнародних відносин і
суспільних наук.
Політолог за освітою, опанував добру науково-дослідницьку школу в
стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Має
успішний досвід організаційної та творчої роботи в державних установах та
політичних інститутах. Проходив стажування за програмою «Помічник Голови
комітету Верховної Ради України», виконував обов’язки бізнес-тренера за
програмою National Democratic Institute, працював помічником народного
депутата, займаючись аналітичною роботою в рамках діяльності Української
правничої фундації.
Безпосередньо знайомий із журналістською діяльністю, зокрема в рамках
видань «Сейчас» та «Правовой Аспект», Лігабізнесінформ, а також дописів у
численні українські і зарубіжні інтернет- та друковані видання.
Займається науковою діяльністю. Останнім часом провідними напрямами
дослідницької активності стали проблеми світової політики та інформаційної
активності людини і людства. Відповідно сформовано основу для лекційних
матеріалів для таких навчальних дисциплін як «Основи світової політики» та
«Міжнародна інформація». Останні результати наукової розвідки відображені в
численних статтях відповідного змісту та навчальному посібнику «Основи
світової політики».
Кандидатську дисертацію захищено в розрізі філософії політики, де
ключовим питанням було осмислення буття людини як політичної істоти в
розрізі філософського досвіду від античності до сучасності (2004 рік).
В основу докторського дисертаційного дослідження, своєю чергою було
покладено осмислення симбіозу та співвідношення ідентичності і
самоідентичності як двох базових елементів буття конкретної людини, що
безпосередньо сполучені з розумінням та відчуванням людиною самої себе
відповідно (2016 рік).
Разом з тим, широкого визнання набувають результати дослідницької
діяльності у сфері сексуальності. Зокрема, Калуга В.Ф. є автором монографій
«Приречена сексуальністю. Проблема ідентичності людини з огляду на її
сексуальну природу» (2011 рік), «Ідентичність та самоідентичність в
соціальному бутті людини: від конфлікту до єднання» (2014 рік) та низки
наукових і науково-публіцистичних статей українською і англійською мовами,
в яких розкривається природа сексуальності, статі, осмислюються проблеми,

пов’язані із досліджуваною тематикою. На базі сформованої концепції
розробив низку тематичних занять та тренінгів як для фахівців у сфері
сексології та сексотерапії, так і усіх бажаючих.
Наробки були покладені у низку публічних лекцій, що мали місце у стінах
Національного університету біоресурсів та природокористування України і не
лише.
Є дійсним членом Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.
В цілому, діапазон наукових інтересів Калуги В.Ф. виходить далеко за
межі згаданого напряму та охоплює собою, зокрема, дослідження особливостей
функціонування спільнот, природи індивідуальної та колективної ідентичності
суб’єкта (людини, етносу, нації), глибинних мотивуючих начал та пускових
механізмів свідомої і позасвідомої активності, ут.ч. масової.
Мистецтво володіння художнім словом знайшло своє відображення в низці
публікацій, зокрема в монографіях про життя та діяльність корифеїв НУБіП
України: «Доля моя єдина, правда моя одна... : до 60-річчя від дня народження
Академіка з народу Ніколаєнка С.М.», «Багатогранна особистість на шляху до
досконалості… До 60-річчя від дня народження академіка НААН Кваші Сергія
Миколайовича» та «Відданий покликанню: до 65-річчя від дня народження
Героя України, академіка НАНУ та УААН Мельничука Дмитра Олексійовича»,
путівнику НУБіП України «Стежками Ботанічного Саду».
Зрештою, Калуга В.Ф. є автором та співавтором 11 монографій,
підручника, 6 навчальних посібників, понад 40 наукових статей у фахових
вітчизняних і зарубіжних виданнях та понад 350 науково-публіцистичних і
публіцистичних статей у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.
В університеті працює з 2003 р.
Читає лекції і проводить семінарські заняття з низки предметів, зокрема
політологія, соціологія, основи світової політики, міжнародна інформація для
бакалаврів, а також політологічні аспекти державного управління, соціальна та
гуманітарна політика для здобувачів другої вищої освіти за напрямом
«Державна служба».
Туризм, у т.ч. гірський, волейбол та бадмінтон, загалом поміркований
екстрим надають наснаги діяти і жити.

