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Н

ародився 13 травня 1980 р. в м. Кілія Одеської області — місті суднобудівників і річкових
моряків, яке стало гостинною домівкою для
представників різних етносів і культурних традицій.
Батько, Ігор Володимирович Олійник, — фермер, керівник фермерського господарства. Мати, Наталія Федорівна, працює бухгалтером.
Володимирові Олійнику завжди подобалися точні
науки, що значною мірою відбилося на виборі майбутньої спеціальності. Крім того, не останню роль зіграв
і флер престижності, який оточує в наші дні професії економічного спрямування. Вибір навчального
закладу також був закономірним і логічним: вирішальним у ньому став голос батька, випускника зооінженерного факультету ОДАУ, який повсякчас згадував
рідний навчальний заклад із теплом і повагою. У стінах
Одеського державного аграрного університету здобув
вищу освіту і брат Володимира Ігоревича, який закінчував агрономічний факультет.
Відтак упродовж 1997–2004 рр. В. І. Олійник навчався на економічному факультеті Одеського державного аграрного університету, здобуваючи кваліфікацію
економіста за спеціальністю «Облік і аудит».
Завершивши навчання, розпочав трудову діяльність у податкових органах на посаді державного податкового інспектора Ізмаїльської ОДПІ ДПС України
в Одеській області. З 2007 р. працював на керівних посадах: начальником ДПІ ДПС України в Центральному
районі м. Миколаєва, начальником ДПІ ГУ Міндоходів
у м. Чернігові. В 2015 р. Володимир Ігоревич залишив
державну службу, вирішивши спробувати свої сили на
ниві бізнесу. Нині займається підприємницькою діяльністю у сфері фінансів.
На щире переконання Володимира Ігоревича Олійника, для справжнього професіонала не існує занадто

складних чи неможливих для виконання завдань, головне в будь-якій ситуації — діяти професійно, відповідально та порядно. Його життєве кредо: «Дорогу здолає
той, хто йде».
Сьогодні, маючи за плечима понад десятирічний
професійний досвід, Володимир Ігоревич упевнений,
що знання та навички, здобуті в альма-матер, стали
міцним підґрунтям і надійною основою його фахової діяльності як у фіскальній службі, так і в царині підприємництва. Професіонала визначає передовсім не диплом,
ба навіть не об’єм засвоєної інформації, а вміння застосовувати знання на практиці, адаптуватися до умов
і вимог роботи. Саме таких фахівців виховують у стінах Одеського державного аграрного університету. За
це Володимир Ігоревич завжди буде глибоко вдячний
викладачам рідного навчального закладу, а зокрема —
декану факультету В. В. Поповичу. Неможливо переоцінити роль у професійному становленні та зростанні
й закордонних практик, які Володимир Олійник пройшов під час навчання: вкрай плідних чотирьох місяців у Англії та незабутніх двох років, упродовж яких
мав можливість навчатися та подорожувати Новою
Зеландією.
Володимир Ігоревич був активним студентом, небайдужим до життя навчального закладу та студентського колективу. Обирався старостою факультету. А ще
захоплювався спортом, серйозно займався боротьбою.
Це захоплення він зберіг і донині. Має Володимир Ігоревич Олійник і ще одну спортивну пристрасть — змагання на позашляховому транспорті.
Одружений, дружина Ірина — педагог за фахом,
але, як і чоловік, нині займається підприємницькою діяльністю. Подружжя виховує трьох дітей: доньку Антоніну (2004 р. н.) та синів Ігоря (2008 р. н.) й Артура
(2011 р. н.).
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