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Н

ародився 2 січня 1964 р. у селищі імені Кірова
(Кіровський, нині — Бінагадинський район,
м. Баку, Азербайджанська РСР) у сім’ї військовослужбовця.
Упродовж 1981–1982 рр. працював препаратором
кафедри автоматизованих систем управління Харківського
політехнічного інституту. В 1988 р. закінчив інженернофізичний факультет цього навчального закладу за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», отримавши
кваліфікацію інженера-системотехніка. Після завершення
навчання в інституті працював інженером у Всесоюзному
науково-дослідницькому інституті охорони вод (м. Харків).
У 1990 р. заснував і очолив одне з перших в Україні Акціонерне товариство «Інвестор», яке з часом стало
потужним фінансово-промисловим холдингом на Харківщині. В 2002 р. обирався членом виконкому Харківської
міськради.
Протягом 2005–2010 рр. був головою Харківської
обласної державної адміністрації. Входив до складу Ради
національної безпеки і оборони України, Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи
з футболу 2012 р., очолював Харківське обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Депутат Харківської обласної ради V i VI скликань (2006, 2010).
З жовтня 2012 р. –– народний
депутат
України
VII скликання. У парламенті обіймав посади заступника голови фракції «Батьківщина», голови підкомітету
з питань законодавства про статус народного депутата
України, Комітету ВРУ з питань Регламенту, депутатської
етики та забезпечення діяльності ВРУ, члена постійної
делегації Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. Учасник Революції
Гідності. У жовтні 2014 р. обирався народним депутатом
України VIII скликання.
З лютого 2014 р. — міністр внутрішніх справ України.
Ініціатор Стратегії реформування МВС, оновлення Національної гвардії України, створення Національної поліції.
Співзасновник низки благодійних організацій: Фонду
імені Маріанни Авакової, ГО «Зоряний міст», Фонду «Ренесанс», Продюсерського фонду Арсена Авакова, Фонду
громадянських ініціатив Арсена Авакова. Автор низки
публікацій, у тому числі монографії.

H

e was born on January 2, 1964 in the village named
after Kirov (now — Binahadynskyy district) in Baku
(Azerbaijan SSR) in the family of a military man.
During 1981–1982, he worked as a laboratory assistant at
the Department of Automated Control Systems of Kharkiv Polytechnic Institute. In 1988, he graduated from the Physical Engineering Faculty of that Institute, in specialty «Automated control
systems», receiving the qualification of a system design engineer. After graduation, he worked as an engineer at the AllUnion Scientific Research Institute of Water Protection (Kharkiv).
In 1990, he founded and headed one of the first in Ukraine
JSC «Investor», which eventually became a powerful financialindustrial holding company in the Kharkiv region. In 2002, he
was elected as a member of the Executive Committee of the
Kharkiv City Council.
During 2005–2010, he was the Head of Kharkiv Regional
State Administration. He was a member of the National Security
and Defense Council of Ukraine, the Organizing Committee on
preparation and holding in Ukraine finals of the European Football Championship in 2012, headed Kharkiv regional branch of
the National Olympic Committee of Ukraine. He was a Kharkiv
regional council deputy of V and VI convocations (2006, 2010).
Since October 2012, he is a People’s Deputy of Ukraine
of VII convocation. In the parliament he held the positions of
a deputy Head of the political party «Batkivshchyna (Fatherland)», a chairman of the Subcommittee on the law on the status of a deputy of Ukraine, Committee of VR of Ukraine on rules
and regulations, the deputy ethics and the work of parliament,
a member of the permanent delegation of the Parliamentary
Assembly of the Black Sea Economic Cooperation. He was a
member of the Revolution of Dignity. In October 2014, he was
elected a People’s Deputy of Ukraine of VIII convocation.
Since February 2014, Arsen Borysovych is a Minister of
Internal Affairs of Ukraine. He is the initiator of the Strategy of the
Interior Ministry reformation, renovation of the National Guard of
Ukraine, the creation of the National Police.
Avakov Arsen Borysovych is a co-founder of a number of
charities: a Fund named after Marianna Avakov, International
Festival of Science Fiction «Star Bridge», Fund «Renaissance»,
Producer Fund of Arsen Avakov, Civic Initiatives Fund of Arsen
Avakov. He is the author of a number of publications, including
monographs.
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