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Освіта 
Має дві вищі освіти. Ступінь магістра державного менеджменту та 

управління в 2009 році отримав у Лондонській школі 
економіки (м. Лондон, Велика Британія). Ступінь магістра політології в 2008 

році отримав у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (бакалавра — у Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія»). Усі університети закінчив із відзнакою. 

Професійний досвід 
25 серпня 2015 року розпорядженням Президента України Арсен 

Жумаділов був призначений головою Біляївської районної державної 
адміністрації. Біляївський район розташований у географічному центрі 

Одеської області, найбільший район області. За час керівництва вивів 
район на перше місце в області за рівнем зростання фінансових показників, 

розробив і впровадив низку програм, спрямованих на соціально-
економічний розвиток. Приділяв значну увагу проблемам охорони довкілля, 

антикорупційній діяльності. Згідно зі соціологічним опитуванням, за період 
від грудня 2015 до червня 2016 сприйняття рівню корупції в органах 

державної влади в Біляївському районі зменшилось в середньому вдвічі[1]. У 
серпні 2016 року виграв конкурс на посаду заступника Голови Одеської 

ОДА, але не був призначений у зв'язку із відставкою тодішнього голови 
ОДА Міхеїла Саакашвілі восени 2016-го. 10 березня 2017 року звільнився 

за власним бажанням з посади голови Біляївської райдержадміністрації, 

отримавши позитивний відгук регіональної преси[2]. У 2016-му році під 
головуванням Жумаділова Біляївський район у рейтингу діяльності 

районів області піднявся з 9-10 місця на 1-е місце. 
У серпні 2014 року Президент України Петро Порошенко своїм указом 

запровадив посаду Уповноваженого Президента України у справах 
кримськотатарського народу, призначивши народного депутата Мустафу 

Джемілєва. Відповідно, в Адміністрації Президента України був створений 
відділ забезпечення діяльності Уповноваженого. Арсен Жумаділов був 

призначений завідувачем відділу. На базі АП була створена Робоча комісія 
з розробки законопроекту «Про статус кримськотатарського народу», яка 

підготувала відповідний документ до подальшої реєстрації в Верховній Раді 
України. Також був запроваджений системний моніторинг стану дотримання 

колективних і індивідуальних прав кримських татар. 
До окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року працював в 

корпоративному секторі в Україні і за кордоном. 

Громадська діяльність 
Співзасновник Міжнародної громадської організації «Бізім Кирим» (Наш 

Крим), співзасновник і керівник (2004—2007) ГО «Земляцтво кримських 
татар у м. Києві», яке згодом перереєструвалось як ГО «Земляцтво 

кримських татар». 
У 2014 разом із однодумцями Арсен Жумаділов створив ГО «Кримський 

інститут стратегічних досліджень», від імені якого опублікував 
низку аналітичних статей. 
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