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Народився 6 серпня 1977 року в с.м.т.

Іванків, Київської області, Україна,

загальний трудовий стаж за напрямком

правознавство складає понад 20 років.

Освіта:

1. В 1994 році закінчив Іванківську середню

загальноосвітню школу № 1 в Київській

області. Атестат з відзнакою.

Нагороджений золотою медаллю.

2. В 1999 році закінчив Національний

університет ім. Тараса Шевченка,

юридичний факультет за спеціальністю

“Правознавство”, кваліфікація магістр

права, диплом з відзнакою.

3. В 2001 році закінчив курси підвищення

кваліфікації Інституту післядипломного

навчання Національного авіаційного

університету, спеціалізація “Міжнародне повітряне право”.

4. В 2004 році закінчив Бердянський інститут підприємництва за спеціальністю „Економіка підприємства”,

кваліфікація спеціаліст економіки.

5. В 2008 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатського діяльністю.

6. В 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення фінансового контролю

діяльності органів влади» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

7. В 2010 році закінчив Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за напрямком

перепідготовки та отримав спеціальність «Менеджер-економіст».

8. В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права.
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9. В 2014 році закінчив факультет фізичного виховання Дрогобицького державного університету імені Івана

Франка за спеціальністю фізичне виховання.

10. В 2015 році захистив докторську дисертацію за темою: Адміністративно-процесуальне право: стан та

перспективи розвитку» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

11. В 2015 році закінчив курси підвищення кваліфікації Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного управління при Президентові України за програмою підготовки керівників

структурних підрозділів МОН України, Державної інспекції навчальних закладів України, відповідних

структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Викладацька діяльність:

1. Національний авіаційний університет, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права

юридичного факультету, з 12.1999 року по 06.2003 року

2. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, старший викладач кафедри українознавства

гуманітарного інституту з вересня 2004 року по 01.01.2013.

3. Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, доцент

кафедри цивільного права юридичного факультету, з вересня 2003 року і по даний час. На сьогодні працює

професором кафедри Господарського та транспортного права Державного університету інфраструктури та

технологій.   

Діючий адвокат адвокатського об’єднання «СВС-колегія».

Нагороджений:

В 2004 році Подякою Київського міського голови Омельченка О.О.

В 2008 році почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

В 2009 році Грамотою та нагрудним орденом Священного Синоду Української православної церкви за підписом

Митрополита Володимира в пам’ять святкування 450 річчя принесення на Волинь чудотворної ікони Почаївської

Божої Матері.

В 2011 році нагрудним знаком «За значний внесок у розвиток національної системи підготовки і дипломування

моряків» Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

В 2014 році Подякою Київського міського голови Кличка В.В.

В 2015 році нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові праці:
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Апаров А.М. «Види адміністративно-публічної діяльності» // журнал в Словаччині за 2014 рік.

Апаров А.М., Бобровник А.С. «Особливості правового становища Антимонопольного комітету України як суб’єкта
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Підручники, навчальні посібники,монографії»

1. «Господарське право України» – м. Київ, 2009 рік – курс лекцій.

2. «Спортивне право України» – м. Київ, 2012 рік – навчальний посібник з грифом МОН.

3. «Формування та розвиток адміністративно-процесуального права» – м. Запоріжжя, 2014 рік, монографія.

4. «Термінологічний словник з Господарського права України» – м. Київ, 2015 рік.

  Гру 21, 2017

  ADMIN

  No Comments (Https://Jurist.Net.Ua/Tutor/Aparov-Andrij-Mikolajovich/#Respond)

Комментарі закриті.
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Недавні записи

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо взяти участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній
конференції для студентів та аспірантів «Сучасний стан правової науки України перспективи
її розвитку в умовах сьогодення» м.Київ, 28 жовтня 2020 р. (https://jurist.net.ua/shanovni-
kolegi-zaproshuyemo-vzyati-uchast-u-shhorichnij-vseukra%d1%97nskij-naukovo-praktichnij-
konferenci%d1%97-dlya-studentiv-ta-aspirantiv-suchasnij-stan-pravovo%d1%97-nauki-
ukra%d1%97ni-perspekti/)



ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО-2020: ЗА ТРИ ТИЖНІ СТАРТ (https://jurist.net.ua/osnovna-sesiya-zno-
2020-za-tri-tizhni-start/)



УВАГА! Запрошуємо до Е-бібліотеки ДУІТ (https://jurist.net.ua/uvaga-zaproshuyemo-do-e-
biblioteki-duit/)



УВАГА! УВАГА! УВАГА! 25 травня – розпочинається додатковий період реєстрації на
додаткову сесію ЗНО, який триватиме до 9 червня 2020р. (https://jurist.net.ua/uvaga-uvaga-
uvaga-25-travnya-rozpochinayetsya-dodatkovij-period-reyestraci%d1%97-na-dodatkovu-sesiyu-
zno-yakij-trivatime-do-9-chervnya-2020r/)



ВСТУП 2020 МАГІСТР Право (https://jurist.net.ua/vstup-2020-magistr-pravo/)

https://jurist.net.ua/shanovni-kolegi-zaproshuyemo-vzyati-uchast-u-shhorichnij-vseukra%d1%97nskij-naukovo-praktichnij-konferenci%d1%97-dlya-studentiv-ta-aspirantiv-suchasnij-stan-pravovo%d1%97-nauki-ukra%d1%97ni-perspekti/
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