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У Київському університеті працює з 1988 року асистентом, пізніше доцентом, з 1998 професором, 
завідувачем кафедри економічної та соціальної географії. У 1999 році обраний на посаду декана 
географічного факультету. В 1997 році Я. Б. Олійник захистив докторську дисертацію з теми 
«Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування». 

Ярослав Богданович є визнаним в Україні та в світі фахівцем у галузі теорії суспільної географії, 
регіональної політики і природокористування. Вже багато років він очолює наукову школу  
«Регіональні суспільно-географічні процеси», досліджує теорію і методологію географічної науки, 
географічні основи охорони довкілля, територіальну і комплексно-пропорційну організацію 
економіки. Ярослав Богданович є автором близько 500 наукових праць. Основними з них є:  
Вступ до економічної і соціальної географії. – К., 1997 (у співавторстві); Еколого-економічні проблеми 
територіальної організації виробництва і природокористування. – К., 1996; Вступ до соціальної 
географії. - К., 2000 (у співавторстві); Регіональна економіка. – К., 2008 (у співавторстві); Теоретичні 
основи туризмології. – К., 2005 (у співавторстві); Методологічні основи розвитку суспільної географії 
в Україні у ХХ столітті. - К., 2011 (у співавторстві); Теоретичні основи розміщення продуктивних сил 
і регіональної економіки. - К., 2011 (у співавторстві); Географія світового господарства з основами 
економіки. - К., 2011 (у співавторстві); Основи екології. – К., 2012 (у співавторстві); Географія 
світового господарства (з основами економіки). – К., 2014 (у співавторстві); Регіональні відміни 
природно-техногенної безпеки в Україні. – К., 2016 (у співавторстві). Ярослав Богданович Олійник 
багато років працює головою експертної ради Державної акредитаційної комісії (ДАК) України з 
географічних та геологічних наук, є президентом Українського географічного товариства, головою 
асоціації деканів географічних і природничих факультетів вищих навчальних закладів України, 
головою Навчально-методичної комісії (НМК) з географічних наук Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, головним редактором журналів «Економічна та соціальна географія»,  
«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (серія «Географія»), 
«Географія і туризм», шеф-редактором журналу «Часопис соціально-економічної географії».

За багаторічну сумлінну працю в царині суспільної географії Ярослав Богданович Олійник 
отримав ряд урядових нагород, премій і почесних звань. Він є Заслуженим діячем науки і техніки  
України (2002), Почесним професором Полтавського університету споживчої кооперації (2007), 
Відмінником освіти України (2001), Почесним працівником гідрометслужби України (2002),  
Почесним працівником туризму України (2002). Науковий і викладацький талант Ярослава 
Богдановича відзначено Премією імені В.І. Вернадського УЕАН (2002); Почесною грамотою  
Кабінету Міністрів України (2002); Премією імені Ярослава Мудрого (2002); Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України (2002) та Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища (2002). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня у 2009 році, нагрудним  
знаком «Петро Могила». 

Щиро вітаємо шановного Ярослава Богдановича Олійника з ювілеєм! Зичимо здоров’я, щастя, 
життєвих і творчих успіхів, нових наукових звершень та успіхів на викладацькій ниві. 

Колектив географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ВІТАННЯ ГОЛОВНОМУ РЕДАКТОРУ

Географічний факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка щиро вітає декана факультету, 
професора кафедри економічної та соціальної географії, доктора 
економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і 
техніки України, академіка Національної Академії педагогічних 
наук України, академіка Академії наук вищої освіти України  
Ярослава Богдановича Олійника з 65-річним ювілеєм! 

Ярослав Богданович народився 14 грудня 1952 року в селі 
Купчинці Козівського району Тернопільської області. Закінчив 
у 1975 році географічний факультет Київського університету, у  
1979 році аспірантуру, у 1982 році захистив кандидатську дисер-
тацію з теми «Тваринницько-промисловий комплекс в зоні впливу 
великого міста і вдосконалення його територіальної організації». 
У 1975-1976 роках вчителював у середній школі села Катюжанка 
Вишгородського району Київської області. Працював у 1979-1986 
роках молодшим науковим співробітником Відділення географії 
Академії наук України (нині Інститут географії НАН України). 


