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Н

ародився 8 грудня 1978 р. в м. Києві в сім’ї Юрія Арсенійовича та Тетяни Павлівни Астапових. Іноземні
мови та історія у шкільні роки були головним об’єктом
уваги А. Ю. Астапова, а в час вибору майбутнього фаху юнак
віддав перевагу юриспруденції з надією, що зможе сповна реалізуватися в цій сфері. В ЗНУ Андрій Юрійович навчався впродовж 1996–2001 рр. за спеціальністю «Правознавство». Крім
ЗНУ, здобув освіту в Університеті штату Міссісіпі (США), а також у Ноттінгемському університеті (Великобританія).
Перший бізнес А. Ю. Астапова був пов’язаний із будівництвом. Зазнавши невдачі, студент юрфаку вирішив досконало освоїти обрану професію, щоб більше не схибити.
В 2002 р. заснував юридичну фірму «AstapovLawyers», у якій
завдяки ефективним навичкам менеджера зумів об’єднати
провідних юристів країни.
Вже за перші п’ять років свого існування компанія увійшла в топові рейтинги не тільки України, а й СНД, і згодом
лише зміцнювала позиції. Андрій Юрійович, своєю чергою,
за 15 років управління фірмою неодноразово отримував визнання як кращий управлінець, зокрема:
– «Кращий топ-менеджер в юридичному бізнесі у
2015 році» за версією видання «Компаньйон»;
– «ТОП-10 топ-менеджерів в Україні» за версією рейтингу
«Інвестгазети»;
– «ТОП-20 найуспішніших юристів України» за версією
«Юридичної Практики».
У 2015 р. компанія об’єдналася з європейською юридичною фірмою «Baltic Business Group», отримала назву «Eterna
Law» та підтвердила визнання не лише на ринку СНД, а й
у Європі. Зараз у розпорядженні фірми — п’ять офісів (у Києві, Москві, Алмати, Ризі та Дюссельдорфі).
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Завдяки сміливості у прийнятті інноваційних рішень
і особливій філософії як у житті, так і в трудовій діяльності,
входить до величної когорти найкращих управлінців юридичного бізнесу. До того ж, секретами успіху несхожого на
конкурентів А. Ю. Астапова є не тільки бездоганна ділова
хватка, а й інтуїтивний підхід до управління фірмою, неповторна харизма. Своїм головним завданням як керівника
вважає вселяти своїм підлеглим упевненість, розуміння
і контроль над ситуацією. Завдяки цьому Астапову вдається
не тільки зберігати, але й посилювати команду в непростий
для країни період.
Андрій Астапов визнаний одним із кращих в галузі
юристів. Усі провідні міжнародні та українські юридичні
рейтинги позитивно оцінюють юридичну експертизу пана
Андрія, зокрема:
– відзначений як «динамічний та енергійний адвокат»
у галузі міжнародного арбітражу за версією «Chambers
and Partners»;
– рекомендований у галузі міжнародного арбітражу
та судової практики за версією «Legal 500 ЕМЕА»
(2014–2016);
– визнаний кращим юристом в Україні у сфері арбітражу
за версією «Юридичної премії 2015»;
– рекомендований у галузі вирішення спорів за версією
«Best Lawyers» (2011–2017);
– визнаний провідним адвокатом у сфері вирішення
спорів в Україні за версією «Who’s Who Legal CIS
2011–2017».
Побудувати успішну кар’єру пану Астапову багато в чому
допоміг Запорізький національний університет. Саме у стінах ЗНУ він зрозумів, що справді хоче займатися юриспруденцією. І сьогодні тримає руку на пульсі життя альма-матер,
зокрема співпрацює з університетом із питань працевлаштування студентів у «Eterna Law». Окрім того, студенти ЗНУ
протягом навчання беруть участь у різноманітних конкурсах
і соціальних проектах, які ініціює фірма. Астапов упевнений,
що надзвичайно важливою є підготовка майбутніх фахівців,
а саме навчальна практика, яка дає змогу студентам застосо
вувати теоретичні знання у реальних умовах праці.
Найдорожчим скарбом у житті Андрій Юрійович вважає сім’ю, тому якомога більше вільного часу намагається
присвячувати рідним людям, зокрема чотирьом діткам (три
сини та донечка). Є засновником та учасником музичного
гурту «Paradox Reality», де грає на бас-гітарі.

