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Ректорам (директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Про проведення фінального етапу
ХVIII Всеукраїнського турніру юних 
правознавців 

Повідомляємо,  що фінальний етап  ХVIII Всеукраїнського  турніру  юних
правознавців планується провести восени 2020 року.

Турнір буде проведено відповідно до вимог «Положення про Всеукраїнські
учнівські  олімпіади,  турніри,  конкурси  з  навчальних  предметів,  конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт,  олімпіади зі  спеціальних дисциплін та
конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056.

Завдання,  що  пропонуються  для  міжшкільних,  районних,  міських  та
обласних  етапів  турніру,  розміщено  на  сайті  Державної  наукової  установи
«Інститут модернізації змісту освіти» ( https://www.imzo.gov.ua  ), додаються.
 Отримати  інформацію  щодо  умов  участі  у  фінальному  етапі
ХVIII Всеукраїнського  турніру  юних правознавців  2020/2021  н.  р.  можна  за
телефоном   (044)  248-18-13,  e-mail:  obdarovani.iitzo@ukr.net,  відділ  роботи  з
обдарованою  молоддю  Державної  наукової  установи  «Інститут  модернізації
змісту освіти».

В. о. директора Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ
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Додаток 
до листа Державної
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» 
від 24.07.2020№ 22.1/10-1483

ЗАВДАННЯ
XVIIІ Всеукраїнського турніру юних правознавців

(2020-2021 н. р.)

1. 30-та річниця прийняття Декларації про державний суверенітет України:
історико-правове значення та актуальність положень на сучасному етапі.

2. Обов’язки  людини  і  громадянина:  теоретичні  моделі  правового
забезпечення та реалізації.

3. Правові цінності: їх роль у формуванні правової культури?
4. Механізм забезпечення конституційних прав людини в умовах воєнного

стану: проблеми правового регулювання.
5. Трансплантація та біоетика: взаємозв’язок vs взаємовиключення.
6. Договори у сфері інтелектуальної власності: особливості застосування.
7. Право на доступ до правосуддя:  європейські стандарти та проблеми

забезпечення в Україні.
8. Проблеми  врегулювання  спору  за  участю  судді:  вітчизняний  і

зарубіжний досвід.
9. Доказування  в  справах про захист  честі,  гідності  та  ділової  репутації

фізичних осіб: вітчизняний і зарубіжний досвід.
10. Критика  адвокатом учасників  судового процесу:  реалізація  права на

захист чи неповага до суду?
11. Кондикція і віндикація: проблеми співвідношення та розмежування.
12. Майнові  правовідносини  подружжя  у  сучасному  міжнародному

сімейному праві: переваги і недоліки.
13. Неупереджений  судовий  розгляд  як  гарантія  забезпечення  прав

людини: практичні аспекти реалізації.
14. Захист сімейних прав та інтересів дитини у цивільному судочинстві:

перспективи і проблеми.
15. Нове  районування  областей  України:  успішне  завершення  реформи

децентралізації  публічної  влади  чи  нові  проблеми  розвитку  місцевого
самоврядування?

Завдання на фінальний бій
1. Проблема ефективності закону: досконалості немає меж? 
2. Кримінальна  відповідальність  за  домашнє  насильство:  проблеми  і

перспективи.
3. Діджиталізація публічного управління: стан і проблеми.
4. Суб’єкт права у мережі Інтернет: проблеми правового статусу.


