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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Корнєва Поліна Михайлівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних 

наук, старший викладач кафедри міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства (0,5 ст.). 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Медичний туризм у міжнародному приватному праві» (1,5 друк арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: «Медичний туризм у міжнародному приватному праві» (1,6 друк арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Медичний туризм є 

новим поняттям, яке з’явилося протягом останнього десятиріччя як наслідок 

глобалізації. З кожним роком медичний туризм набирає обертів, все більша 

кількість людей у світі відкриває для себе пов’язані з цим можливості. Таким 

чином, медичний туризм виконує, в першу чергу, важливі соціальні функції, 

пов’язані із лікуванням та профілактикою захворювань, а також 

різноманітними заходами, спрямованими на охорону здоров’я населення. 

Сьогодні велика кількість іноземних пацієнтів звертаються за медичною 

допомогою до українських закладів охорони здоров’я. У свою чергу, українські 

громадяни подорожують за кордон для отримання медичних послуг. 

Медичний туризм є напрямком туризму, який активно розвивається по 

всьому світу, у тому числі й в країнах ЄС, а України не залишається в стороні 

від цих процесів. Переважна більшість колізійних правових питань, що 

підлягають вирішенню в процесі здійснення медичного туризму в країнах ЄС 

(укладення та виконання договорів на надання послуг з медичного туризму, 

відшкодування шкоди, спричиненої наданням послуг неналежної якості чи 

іншого порушення договірних та позадоговірних зобов’язань) врегульована 

загальними колізійними нормами з вказаних питань, закріпленими в окремих 

європейських документах з міжнародного приватного права та спеціальних 

нормативно-правових актах держав-учасниць у даній сфері. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) — .  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 
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6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів — . 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) — . 

 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

 

міжнародні конференції: 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

вітчизняної правової науки» до 30-ти річчя юридичного факультету, м. 

Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року. 

 

вітчизняні конференції: 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна і 

Європейський союз: шлях до сталого розвитку» на базі Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 12 листопада 2021 року.  

 

9. Видавнича діяльність: 

 

статті всього 2 /1,0 друк. арк.: 

 

• Корнєва П.М. Медичний туризм в Україні в аспекті міжнародного 

приватного права. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №7 - 

http://www.lsej.org.ua/7_2021/21.pdf (0,5 друк. арк.). 

• Корнєва П.М. Колізійне регулювання відносин у сфері медичного 

туризму: досвід країн Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського 

Національного університету. Серія: Право. 2021. №65, с. 364-369. (0,5 друк. 

арк.). 

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 2 / 0,6 друк. арк.: 

 

• Корнєва П.М. Медичний туризм в країнах ЄС крізь призму 

міжнародного приватного права// Актуальні проблеми правової науки: 

матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-2 

жовтня 2021 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 342 с., 

С.137-141. (0,3 друк. арк.). 

http://www.lsej.org.ua/7_2021/21.pdf
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• Корнєва П.М. Колізійне регулювання відносин у сфері 

медичного туризму в країнах ЄС// Україна і Європейський союз: шлях до 

сталого розвитку: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 12 

листопада 2021 року / за заг. ред. І.В. Яковюка. Харків (0,3 друк.арк.). 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of 

Science. -----. 

 

9.2. Публікації  у інших наукометричних базах даних: 

• Корнєва П.М. Колізійне регулювання відносин у сфері медичного 

туризму: досвід країн Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського 

Національного університету. Серія: Право. 2021. №65, с. 364-369. (0,5 друк. 

арк.). Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International 

(Республіка Польща).  

 

10. Член редакційних колегій .–––– 

11. Член спеціалізованих вчених рад .–––– 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації .–––– 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. –––– 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії).–––– 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.––––  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.––– 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.–– 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.–––– 

 

 

 

 

Ст. викл. Корнєва П.М.  

 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 

 


