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ПІБ викладача Перегуда Євген Вікторович 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

Згурська В.Л., Перегуда Є.В. Самоорганізаційні процеси в міському розвитку // Держава і 
право. Серія Політичні науки. 2018. Вип. 82. Режим доступу : 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=46179. 

Семко В. Л., Перегуда Є. В. Зарубіжний досвід довгострокового планування комплексних 

програм енергоефективності на прикладі «Стратегії 2050» уряду ФРН // Гілея: науковий вісник. 

Збірник наукових праць. К. : «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 139. Режим доступу : 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=46177. 

Перегуда Є. В. Постреволюційна консолідація українського суспільства у 

зовнішньополітичній сфері засобами політики енергоефективності та енергозбереження // 

Держава і право. Серія Політичні науки. 2018. №82. С. 17-29. Режим доступу : 

http://idpnan.org.ua/files/2019/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-82-_2018_.pdf. Фахова. 

Наукометрична 
Andrzej Malkiewicz, Jewhen Perehuda. Polska I Ukraina w czasach komunizmu – 

porownanie. Od “Zapisu” do zapisu historii. Kultura poza cenzura w Europie Srodkowej i Wshodniej 

w latach 1977-1991. Wojnowice-Wroclaw: KEW; Uniwersytet Wroclawski, 2018. S. 185-197. 

Фахова закордонна 

Перегуда Є. В., Гербут Н. А. Візуалізація політичних відносин засобами архітектури // 

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / 

редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2019. – № 2 (41). – С. 20-37. DOI 10.21564/2075-

7190.41.168203 Фахова Наукометрична 

Andrzej Małkiewicz (Wrocław), Jewhen Perehuda (Kijów), Przyczyny sukcesu lub 

niepowodzenia w budowaniu państw po I wojnie światowej: Polska i Czechosłowacja versus Ukraina. 

Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Historický časopis. 2019. Nr.4(23). S. 115-

131. Фахова закордонна 

Перегуда Є.В. Науковий прорив на міждисциплнарному перетині права і політології. // 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. 

О.В.Бабкіна]. Випуск 27: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2020. С. 89-90. Фахова 

Перегуда Є.В. Про інституційні рамки біополітики в Україні. Держава і право: Збірник 

наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 87 / Ін-т держави і права імені В.М. 



Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. С. 184-192. DOI: 

10.33663/1563-3349-2020-87-184 Фахова. Наукометрична 

Перегуда Є.В., Яхно О.О., Аксельрод Р.Б. Особливості функціонування громадської 

думки в умовах пандемії. Politicus. 2020. Випуск 4. С. 67-74. https://doi.org/10.24195/2414-

9616.2020-4.11 Фахова. Наукометрична 

Nataliya Davydova, Iuliia Baieva, Svitlana Miserzhy, Yevgen Pereguda, and Valentina 

Zgurska. Current Problems of Information Law: Analysis of Current Trends in Cybersecurity. 

International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 3  pp. 769-775. 

http://paper.ijcsns.org/07_book/202203/202203101.pdf. 

DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.3.101. Web of Science 
Пилипенко О.Є., Перегуда Є.В., Лихолат А.О. Науково-дослідна діяльність 

викладацького складу університетів Наддніпрянської України у передреформенний період ХІХ 

ст. Сторінки історії. 2021. №53. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.53.2021.248446 Web of 

Science. 

Pereguda Ye., Baieva Iu., Daniuk L., Miserzhy S., Svitlak I. Legal policy in the economic 

sphere: current challenges and future trends. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and 

Practice. 2022. №1. Р. 446-453. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3675 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675/3497 Web of Science  

Корнієвський О., Перегуда Є., Гаврилюк Д. Громадянська освіта як фактор подолання 

абсентеїзму в Україні. Політичні дослідження. 2022. № 1 (3). С. 99–120. https://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2022/07/2786-4774-2022-1-5.pdf. Фахова  
Madryha, T., Kornievskyy, O., Pereguda, Y., Bodrova, I., & Svorak, S. (2022). 

Transformation of civil society in the context of political radicalism in eastern Europe: Transformación 

de la sociedad civil en el contexto del radicalismo político en Europa del Este. Cuestiones 

Políticas, Vol. 40, №. 74, P. 268-292. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.14    

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38901 Web of Science  

 
2)наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір; 

Немає 

3)наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше  

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора); 

Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи 

С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації : 

проблеми формування та реалізації : Монографія. КиївТернопіль : «Бескиди», 2018. 203 с. 

 
 

4)наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

Географія світового господарства: конспект лекцій / А.В. Тороп; за ред. проф. Є.В. 

Перегуди. – Київ: КНУБА, 2018. – 60 с. 

Перегуда Є.В. Соціологія туризму : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. К. : 



конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування; 

КНУБА, 2018. 

Соціологія: тестові контрольні завдання. Уклад.: Є. В. Перегуда та ін. К. : КНУБА, 2018. 

52 с. (О.Д. Авдєєнко, П.О. Дьомкін, В.Л. Семко). 

Соціологія: методичні рекомендації. Уклад.: Є. В. Перегуда та ін. К. : КНУБА, 2018. 60 с. 

(О.Д. Авдєєнко, П.О. Дьомкін, В.Л. Семко). 

Політична символізація в архітектурі: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 

для студентів спеціальності «Ахітектура та містобудування» / Уклад. Є. В. Перегуда, Н. А. 

Гербут. – К. : КНУБА, 2018. – 28 с. 

Історія політичної думки України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів спеціальності «Політологія». Уклад.: Перегуда Є.В., Місержи С.Д. Київ-Тернопіль: 
КНУБА, «Бескиди», 2020. 64 с. 

Нормативна база України: методичні вказівки. Уклад.: Перегуда Є.В., Халабуденко О.А. 

Київ-Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 52 с. 

Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути: методичні рекомендації. Уклад.: Є.В. 

Перегуда та ін.  К.: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2020. 

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 

«Право». Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–

Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 36 с. 

Історія держави і права України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів спеціальностей «Право» та «Політологія». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда. Київ–

Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 68 с. 

Регіональна політика та місцеве самоврядування: методичні рекомендації. Уклад.: Є.В. 
Перегуда та ін. К.: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 

Історія політичних та правових вчень: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 

для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов, С.В. 

Стеценко та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 42 с. 

Міжнародний захист прав людини: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда, А.М. Бабюк. Київ-

Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 54 с. 

Конфліктологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів 

спеціальності 052 «Політологія». Уклад.: Мотузенко Б.І., Яхно О.О., Перегуда Є.В. Київ-

Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2021. 28 с. 

Теорія та методика соціологічного дослідження: Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни для студентів спеціальності «Політологія». Уклад.: Мотузенко Б.І., Яхно О.О., 

Перегуда Є.В., Місержи С.Д. Київ-Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2021. 54 с. 

Конфліктологія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів 

магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Уклад. Є.В. 

Перегуда, Б.І. Мотузенко, О.О. Яхно, Н.О. Денисенко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В. 

Б., 2021. 32 с. 

Методичні вказівки щодо написання, оформлення і захисту кваліфікаційної роботи зі 



спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне 

управління та адміністрування” для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем / 

С. О. Андреєв, Є.В. Перегуда, А. В. Кострубіцька, О. П. Лук`янов, Д. Ю. Хлапонін,. – Київ : 

КНУБА, 2021. – 75 с. 

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 

«Право». Вид. 2-е, доп. Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. 

Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 36 с. 

Перегуда Є.В., Місержи С.Д., Баєва Ю.Є., Марченко М.В. Неоінституціоналізм та сучасні 

політичні інститути: Методиччні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів 

спеціальності 052 «Політологія». Київ-Тернопііль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2020.  
 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Немає 

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня; 

Немає 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад; 

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 у Національному інституті стратегічних 

досліджень. 

2. Офіційний опонент на захисті дисертацій 

- Кукуруз О.В. «Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні і 

Республіці Польща» на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 

23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.01 в Інституті 

держави і права імені В. М. Корецького, 26.04.2021 р. 

- Валесяна С.В. «Історичний капіталізм та сучасний світовий порядок: політологічний вимір» на 

здобуття наукового ступеня кандидата  політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні 

інститути та процеси у  спеціалізованій вченій раді Д 64.051.22 у Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна. 14.05.2021 р. 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних 

базах; 

1. Керівник виконаної бюджетної НДР 4ДБ-2017 «Моделі національної консолідації України (на 

прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)»  (номер держреєстрації 
0117U004844), 2017-2018 

2. Науковий керівник виконаної наукової теми «Урбаністика : історичні, соціологічні та 

політико-правові аспекти» в межах робочого часу викладачів (номер держреєстрації 

0115U001628) (2017-2020) 

3. Науковий керівник наукової теми «Соціальні аспекти урбаністики: сучасні трансформації та 

тенденції розвитку» в межах робочого часу викладачів (2021-2023). 

 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

Член експертної наукової секції 20 «Історія, філософія та політологія» Міністерства освіти і 

науки України. 2018-2021 рр. 



методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

«Неурядові організації, рухи (включаючи радикальні рухи), соціальні і традиційні медіа як 

інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у 

невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості» за напрямком «Гібридний конфлікт 

та гібрідні загрози», код за ДК 021:2015: 73110000-6 – Дослідницькі послуги, код за ДК 015-

97: ІІ.2 24 Дослідження та розробки в галузі національної безпеки. Виконано відповідно до  

Цивільно-правового договору на виконання наукового дослідження за темою «Неурядові 

організації, рухи (включаючи радикальні рухи), соціальні і традиційні медіа як інструменти, 

що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з 

метою створення ситуації крихкості» від 15 січня 2019 р. № 1/2019. 
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13)проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік; 

Немає 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

1. Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з політології 2018-2020, яка проходила на 

базі Національного університету «Одеська юридична академія»; 

2. Керівництво 2 студентами, які посіли призові місця та І етапі олімпіади та брали участь у ІІ 

етапі 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 

— членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

Немає 



 

16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

Немає 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 

під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

Немає 

18)участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за 

участю збройних сил країн — членів НАТО(для вищих військових 

навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти); 

Немає 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 
Академік ГО «Академія політико-правових наук». Диплом №А035. Рішення Конгресу ГО АПН 

від 25.02.2017 р. Протокол №6. 

Академік ГО «Академія наук вищої школи» по відділенню політології, соціології. Диплом 
№392  

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 
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