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Н

ародився 16 травня 1978 р. в м. Дніпропетровську
в сім’ї військовослужбовця. В 1995 р. закінчив місцеву середню загальноосвітню школу № 37. У тому
ж році вступив на юридичний факультет Запорізького державного університету. Після закінчення навчання у виші
працював юристом на підприємствах м. Дніпропетровська.
У травні 2003 р. розпочав професійний шлях викладача
в Академії митної служби України.
Так, спочатку Є. В. Гармаш працював викладачем кафедри митного та адміністративного права, з лютого
2004 р. — викладачем кафедри основ митної справи, з серпня
2004 р. — викладачем кафедри загальнопрофесійної підготовки, з вересня 2005 р. — викладачем кафедри організації
митного контролю, з серпня 2006 р. — старшим викладачем
кафедри спеціальних дисциплін Інституту післядипломної
освіти, з лютого 2008 р. — старшим викладачем кафедри державної служби та митної справи, з вересня 2010 р. — доцентом кафедри державної служби та митної справи, з травня
2011 р. — проректором з науково-педагогічної роботи та
митної підготовки, з вересня 2012 р. — директором Центру
митної справи, з червня 2013 р. — в. о. першого проректора,
з червня 2014 р. — першим проректором — проректором
з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності.
З червня 2015 р. обіймає посаду проректора з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів.

Зі студентами-випускниками —
майбутніми працівниками митниць
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У 2010 р. Євген Васильович захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
У 2014 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри
державної служби та митої справи. Автор понад 40 публікацій, із них 37 наукового і три навчально-методичного характеру (зокрема 15 статей у наукових фахових виданнях
України), присвячених проблемам управлінської діяльності та державного регулювання у сфері митної справи.
Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Customs Scientific Journal». Член редакційної колегії «Науково-практичного коментаря до Митного кодексу
України» (2012). Залучався до складу робочих груп із розроблення проектів законодавчих і підзаконних нормативних актів у галузі митного регулювання. Радник митної
служби України І рангу, нагороджений відзнаками Державної митної служби України «Відмінний митник» ІІ та
І ступенів.
У Академії митної служби України запровадив постійно
діючі курси з підготовки митних брокерів. В Університеті
митної справи та фінансів є ініціатором та керівником проектів з міжнародної співпраці університету з навчальними
закладами європейських країн із розвитку студентської
(академічної) мобільності, обміну науково-педагогічним
персоналом, реалізації спільних міжнародних проектів
і програм у науковій та освітній діяльності.
Велику роль у житті Євгена Васильовича відіграв Запорізький державний університет. Зазначає, що юридична
наука йому подобалася ще зі шкільних років, а, власне, питань «Куди вступати?» та «Яку спеціальність обрати?» не
виникало, бо вже чітко знав, що вступатиме на юридичний факультет Запорізького державного університету.
Сьогодні Є. В. Гармаш тримає руку на пульсі життя альмаматер, зокрема співпрацює у науковій та освітній сферах
з педагогами рідного юридичного факультету, його деканом Тетяною Олександрівною Коломоєць, а також завідувачем кафедри соціальної філософії та управління Тарасом
Івановичем Бутченком.
Захоплення: подорожі та автомобілі.
Щасливий у шлюбі. Разом із дружиною, Вікторією Сергіївною Гармаш (вища економічна освіта, працює головним
бухгалтером), виховує сина Давида (2,5 роки).
Життєве кредо: «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите
неможливе» (Св. Франціск Ассизький).

