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Н

ародився 4 травня 1963 р. в с. Красне Верхньодніпровського району Дніпропетровської
області. Батьки, Володимир Макарович
і Явдоха Іванівна, були колгоспниками, батько працював агрономом. У 1980 р. Микола Володимирович
вступив на металургійний факультет Дніпродзержинського індустріального інституту за спеціальністю «Металургія та технологія зварювального виробництва». Закінчив навчання в 1985 р., здобувши
фах інженера-металурга. У 2002–2005 рр. навчався
на факультеті вищих керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові
України. Магістр державного управління.
Трудову діяльність після закінчення інституту
М. В. Байрак розпочав на ВО «Південний машинобудівний завод» (м. Дніпропетровськ), де до 1988 р. працював
помічником майстра, згодом — інженером-технологом.
Із 1988 до 1991 р. був майстром, механіком цеху, помічником директора із загальних і комерційних питань
на дніпродзержинському ВО «Азот», упродовж 1991–
1994 рр. працював у профспілковій організації цього
виробничого об’єднання, обіймав посаду заступника
голови, згодом — голови профкому.
У 1994 р. висунутий трудовим колективом та обраний по Баглійському виборчому округу № 83 Дніпропетровської області до Верховної Ради України
ІІ скликання (1994–1998). Був членом Комітету з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства.

Українська делегація на Генеральній асамблеї Європейської
асоціації колишніх членів парламентів країн-учасниць Ради
Європи та Європейського Союзу в Парижі (зліва направо):
С. Татусяк, Л. Кравчук, М. Байрак

Упродовж 1998–2000 рр. М. В. Байрак — радник
президента Української академії політичних наук. Із
2000 до 2001 р. працював начальником Управління соціального захисту та роботи з населенням Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а з 2001 до 2003 р. — першим заступником
голови Запорізької обласної державної адміністрації.
У 2002 р. обраний депутатом Запорізької обласної ради.
Із грудня 2003 р. Микола Байрак очолює громадську
організацію народних депутатів — Депутатський клуб
«Парламент». Мета роботи клубу — сприяти утвердженню в українському суспільстві демократичних
принципів народовладдя; підвищенню авторитету Верховної Ради України; діловим та особистим контактам
між парламентарями, урядовцями, представниками
громадськості та бізнесу. Також Микола Володимирович — член бюро Європейської асоціації колишніх
членів парламентів країн-учасниць Ради Європи та Європейського Союзу. Очолює редакційну раду журналу
«Народний депутат». Упродовж 2006–2011 рр. був позаштатним радником голови Верховної Ради України.
Із 2011 р. й донині Микола Володимирович Байрак здійснює загальне керівництво ВАТ «Зеленівське
Стіл» як генеральний директор товариства. Водночас у межах загального проекту канадської компанії «Блек Айрон» працює заступником директора
по роботі з державними органами та громадськістю
ВАТ «Шиманівське Стіл». Має почесне звання віцепрезидента компанії «Блек Айрон».
У 2005 р. Микола Володимирович захистив дисертацію «Етнополітичний чинник у формуванні української політичної нації» на здобуття вченого ступеня
кандидата політичних наук.
Державний службовець 1 рангу. Нагороджений
Почесною грамотою Президента України (2001), відзнакою та Почесною медаллю МВС України (2001 та
2002), Подякою головнокомандувача ВМС України
(2002), орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2008).
Вільний час Микола Байрак присвячує туристичним подорожам, захоплюється також полюванням.
Одружений. Дружина Миколи Володимировича
Ірина Вікторівна — викладач музики. Подружжя виховало доньку Дар’ю (1986 р. н.), а сьогодні бере участь
у вихованні маленького онука.
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