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ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ 
«ЧАСОПИС ЦИВІЛІСТИКИ» ХАРИТОНОВА ЄВГЕНА ОЛЕГОВИЧА

17 травня 2021 р. святкує свій День народ-
ження головний редактор науково-практичного 
журналу «Часопис цивілістики» – Євген Олего-
вич Харитонов, доктор юридичних наук, профе-
сор, член-кореспондент Національної академії 
правових наук України, заслужений діяч науки 
і техніки України, завідувач кафедри цивільного 
права Національного університету «Одеська 
юридична академія».

Своєю активною й потужною працею Євген 
Олегович здійснив вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної цивілістичної науки та підготовку 
високоякісних фахівців. Станом на сьогодні він 
є автором понад 700 наукових і навчально-мето-
дичних праць, під його керівництвом захистилися 
близько 80 кандидатів наук, він був консультан-
том на захистах 8 докторських дисертацій. Про 
його величезний внесок у розвиток цивілістики 
свідчить той факт, що він брав участь у підго-
товці проєктів Житлового та Цивільного кодексів 
України, а також у проведенні наукових експер-
тиз численних законопроєктів. У 1998 р. брав 
участь у Колоквіумі романістів Східної і Цен-
тральної Європи в Університеті «LaSapienca» 

(Рим, Італія). У 2001 р. був запрошений як лек-
тор до Міжнародної школи римського права Цен-
тру дослідження правових систем Античності при 
Варшавському університеті (Варшава, Польща), 
а у 2008 р. – до Люблінського католицького уні-
верситету (Люблін, Польща). Про його досвід 
і визнання свідчить членство в науково-консуль-
тативних радах при Верховному Суді та Вищому 
господарському суді України.

Неоцінне значення діяльності Євгена Олего-
вича для країни підтверджується державними 
винагородами та відзнаками: він є заслуженим 
діячем науки і техніки України (2003 р.), був 
визнаний відмінником освіти України (1997 р.), 
є лауреатом ІІІ, IV та VI Всеукраїнських кон-
курсів на краще юридичне видання (2000 р., 
2001 р., 2006 р.).

Шановний Євгене Олеговичу, редакційна 
колегія «Часопису цивілістики» вітає Вас із Днем 
народження та бажає міцного здоров’я, довго-
ліття, миру й добробуту! Нехай ще довгі роки під 
Вашим керівництвом будуть реалізовуватися нові 
цікаві проєкти, а енергія та натхнення ніколи не 
вичерпуються!


