
                                                         
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо 8 жовтня 2020 року на міжнародний круглий стіл на тему 

«Правовий і соціальний статус судді», присвячений презентації книги 
відомого правника, вченого, федерального судді (США) Богдана Футея  «Моє 
життя: досягнути недосяжну зірку». Міжнародний круглий стіл проводиться 
Асоціацією українських правників за участю Інституту права та історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
окружного адміністративного суду м. Києва. 

До Міжнародного круглого столу маємо за честь запросити викладачів, 
аспірантів, магістрантів, суддів та інших практикуючих правників, здобувачів 
вчених ступенів у галузі права та історії, студентів, публічних діячів, які мають 
бажання висловити свою думку щодо правового і соціального статусу, а також 
про життєвий шлях, суддівську кар’єру та творчість Богдана Футея.  

 
Форма проведення круглого столу: он лайн  
 
Офіційні мови круглого столу: українська, англійська. 
 
Проведення круглого столу планується за посланням: 08.10.2020 о 16:00 
за Київським часом 
 

Ольга Кобан приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 
 
Тема: Богдан Футей / міжнародний круглий стіл 
Время: 8 окт 2020 16:00 Киев 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/4991167602?pwd=Z29WVkVVa3dJa2Z4YzJBSVp

pa29idz09 
 
Идентификатор конференции: 499 116 7602 
Код доступа: 4BDQbF 



 
Для отримання додаткової інформації про круглий стіл звертайтеся до 

організаційного комітету: 
Президент Асоціації українських правників д.ю.н., проф.. Василь 

Костицький:v.kostytsky@yahoo.com  (067-37-37-600) 
к.ю.н. Ольга Кобан (093-472-9889) 

 
Умови участі у Міжнародному круглому столі: 

До 2 жовтня 2020 року (включно) на адресу Naukovzi2016@ukr.net 
подаються в електронній формі: 
1. Заявка учасника (відповідно до зразка); 
 

Зразок заявки 
 

ЗАЯВКА 
на участь  

Відомості про учасника Information about the participant 
Прізвище, Ім’я, По батькові 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Навчальний заклад \ місце роботи 

Курс (рік) навчання \ посада 

Тема виступу 

Поштова адреса 

Тел./факс 

e-mail 

Full Name 

Degree 

Academic status 

Educational institution / place of work 

Course (year) of study / position 

The topic of the speech 

Mailing address 

Phone number 

e-mail 

 
За бажанням учасників  Міжнародного круглого столу: 

До 2 жовтня 2020 року (включно) на адресу Naukovzi2016@ukr.net 
подаються в електронній формі: 

Статті учасника круглого столу обсягом 10-12 сторінок, які будуть 
надруковані в Фаховому журналі Соціологія права, включеному до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (Польща) та категорії «Б» 
Міністерством освіти та науки Унраїни; 


