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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Н. Є. Керноз як наукового співробітника університету. До 
покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали 
конференцій, статті з книжкових та періодичних видань. 

Добір матеріалу завершено 28.02.2017 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова і словосполучення скорочені 
відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила» та ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Керноз Нелі Євгеніївні – старшого викладача кафедри 
цивільного, господарського права та процесу Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про підручники, навчально-методичні 
посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях, 
семінарах, круглих столах, інтернет-конференціях, статті в 
періодичних виданнях. 

Представлені джерела охоплюють період з 1999 по 2016 роки. 
У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 

опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року 
- за абеткою публікацій. Добір матеріалів здійснено на основі 
особистих матеріалів автора. 

Покажчик містить довідковий апарат – покажчик про життя і 
діяльність науковця, іменний покажчик співавторів, алфавітний 
покажчик наукових праць.  

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Керноз Неля Євгеніївна народилась 9 липня 1966 року в місті 
Балаклія Харківської області. 

У 1984 році з відзнакою закінчила Чернігівський юридичний 
технікум по спеціальності «Правознавство та облік в системі 
соціального забезпечення», здобула кваліфікацію юриста. 

З червня 1984 року по вересень 1986 року працювала на 
посаді інспектора по призначенню пенсій у Балаклійському 
районному відділі соціального забезпечення Харківської області. 

З вересня 1986 року навчалася на денному відділенні 
Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського, який 
закінчила з відзнакою у червні 1988 року, отримавши повну вищу 
освіту за спеціальністю «Правознавство», та здобула кваліфікацію 
спеціаліста права. 

Свою педагогічну роботу Неля Євгеніївна розпочала відразу 
після закінчення вишу у 1988 році в Чернігівському юридичному 
технікумі, який тепер входить до складу Чернігівського 
національного технологічного університету як Навчально-
науковий інститут права і соціальних технологій. 

З жовтня 2013 року Неля Євгеніївна працює на посаді 
старшого викладача кафедри цивільного, господарського права та 
процесу Чернігівського національного технологічного 
університету. 

Протягом своєї трудової діяльності Неля Євгеніївна Керноз 
постійно вдосконалює форми та методи викладання навчальних 
дисциплін, впроваджує сучасні методи навчання, проявивши себе 
як досвідчений фахівець та дуже відповідальна особистість. Неля 
Євгеніївна склала кандидатські іспити із спеціальності 12.00.08 
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 
при Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка. Також склала кандидатські іспити з філософії та 
англійської мови при Чернігівському державному педагогічному 
університеті імені Т. Г.Шевченка. В 2005 році пройшла стажування 
на базі Господарського суду Чернігівської області, в 2011 в 
Інституті підвищення кваліфікації Академії адвокатури України. В 
2016 підвищила кваліфікацію по тематичній професійній програмі 
з викладання юридичних дисциплін спеціальності «Право» в 
Чернігівському національному технологічному університеті. 

На сьогодні має 28 років натхненної плідної праці. Це і участь у 
міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, науково-
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практичних семінарах і круглих столах, розробка навчальних 
матеріалів з методичного забезпечення (курси лекцій, методичні 
рекомендації). 

Неля Євгеніївна всі ці роки впевнено йде викладацькою 
стежкою, вказуючи дорогу, відкриваючи двері студентам для 
здійснення їх мрій. За період роботи старший викладач кафедри 
цивільного, господарського права та процесу Чернігівського 
національного технологічного університету Керноз Н. Є 
викладала: Цивільне процесуальне право, Господарське 
процесуальне право, Адміністративно-процесуальне право, 
Виконавче провадження та інші дисципліни. Неля Євгеніївна 
здійснювала керівництво студентами під час проходження 
практики в судових органах та практики в юридичній службі на 
підприємствах, установах, організаціях. 

 «Виховувати людину — означає визначати долю нації». – 
сказав схиархимандрит Іоанн. Як справжній педагог, Неля 
Євгеніївна постійно дбає про виховний аспект роботи з молоддю, 
активно допомагає студентам у їх науковій діяльності, приймає 
активну участь у житті навчального закладу, сумлінно ставиться 
до своїх професійних обов’язків, активно займається науково-
дослідною діяльністю. Високі професійні і творчі якості, 
організаторські здібності і відповідальність заслужили велику 
повагу серед колег та студентів. 

Завжди з великим натхненням, у творчому і науковому пошуку 
Неля Євгеніївна робить свою роботу. Нагороджена почесною 
грамотою МОУ за зразкову педагогічну діяльність, високі 
досягнення у справі навчання, виховання та професійної 
підготовки громадян України. Також оголошені подяки: за 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
35-ї річниці заснування навчального закладу; за багаторічну 
сумлінну працю, високопрофесійне виконання службових 
обов’язків, вагомий особистий внесок у справу підготовки фахівців 
для системи соціального захисту населення та з нагоди 40-річчя 
заснування навчального закладу. Ректором ЧНТУ оголошені 
подяки: з нагоди 50-річчя з Дня народження за багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди Дня працівника освіти за натхненну 
працю в галузі освіти, високий професіоналізм. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1999 
1. Податкове реформування в процесі розбудови 

соціально орієнтованої економіки / Н. Керноз, І. Кичко // Право 
України. – 1999. - № 6 - С. 78-80. 

 

2006 
2. Перегляд судових рішень у порядку 

адміністративного, цивільного, господарського судочинства 
як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: 
навч. посіб. / Н. Є. Керноз. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. – 
75 с. 

 

2007 
3. Дія принципу офіційності і адміністративно-

процесуальному, цивільно-процесуальному законодавстві як 
удосконалення правового механізму захисту прав і інтересів 
людини і громадянина в Україні / Н. Є. Керноз // Удосконалення 
правового механізму реалізації і захисту прав та інтересів людини 
і громадянина в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. семінару / за 
ред. Т. М. Вахонєвої. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. – С. 
37 – 43. 

 

2008 
4. Звернення до Європейського суду з прав людини за 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод / Н. Є. Керноз // Формування механізму реалізації та 
захисту прав і свобод фізичних осіб в Україні : зб. матеріалів 
круглого столу / за ред. Т. М. Вахонєвої. – Чернігів : ЧДІПСТП, 
2008. – С. 23-44. 

 

2009 
5. Проблемні питання узгодженості понять «юрисдикція», 

«підвідомчість», «компетенція» у контексті процесуального 
законодавства України / Н. Є. Керноз // Вісник Чернігівського 
державного інституту права, соціальних технологій та праці : 
щокв. наук. зб. – Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол. та 
пр. - 2009. - № 1. – С. 80-91. - (Сер. «Право. Економіка. Соціальна 
робота. Гуманітарні науки»). 

 

2010 
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6. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту 
прав, свобод та інтересів осіб: навч. посіб. / Н. Є. Керноз. – 
Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол.та праці, 2010. - 96 
с. 

7. Практикум з адміністративно-процесуального права 
(тестові завдання) / уклад. Н. Є. Керноз. - Чернігів, 2010. - 68 с. 

8. Практикум з цивільно-процесуального права (тестові 
завдання) / уклад. Н. Є. Керноз. - Чернігів, 2010 р. – 87 с. 

 

2011 
9. Зміни статусу Верховного Суду України в світлі 

нововведень триваючої судово-правової реформи / Н. Є. 
Керноз // Напрями вдосконалення міжнародного та національного 
права на сучасному етапі : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
інтернет- конф. www. lex -line com.ua. Юридична лінія (Тернопіль, 
8 груд. 2011 р.). - Тернопіль, 2011. - С. 32-35. 

10. Практикум з адміністративно-процесуального права 
(тестові завдання) / Н. Є. Керноз. - Чернігів, 2011 - 84 с. 

 

2012 
11. Доступність звернення до Європейського суду з прав 

людини у світлі новел європейських стандартів правосуддя / 
Н. Є. Керноз // Удосконалення механізмів захисту цивільних прав 
в умовах реформування цивільного законодавства в 
європейських країнах : зб. наук. праць / за ред. О. Д. Крупчана, Ю. 
В. Білоусова. — К. : НДІ приватного права і підприємництва 
НАПрН України, 2012. – C. 188-193. 

12. Розвиток цивільного процесуального законодавства 
України щодо зміни статусу Верховного Суду України у світлі 
європейських стандартів правосуддя / Н. Є. Керноз // Актуальні 
питання державно-правового будівництва України : сучасний 
період : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 02-03 
листоп. 2012 р.). У 2 ч. Ч. 1. – Л. : Західноукр. орг. «Центр 
правничих ініціатив», 2012. – С. 58- 61. 

 

2013 
13.  Проблеми інстанційної підсудності за Кодексом 

адміністративного судочинства України / Н. Є. Керноз // 
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 
суспільних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 
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(Харків, 02 – 03 берез. 2013 р.). – Х. : Асоціація аспірантів-юристів, 
2013. – С. 38 – 41. 

14.   Проблеми строків апеляційного оскарження судового 
рішення  в  цивільному  судочинстві  /  Н.  Є. Керноз,  М.В. Тют-
кало // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : 
тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., студ., асп. та молодих вчен., 
(Чернігів, 16-17 трав. 2013 р.). – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-
т, 2013. – С. 99-103. 

15.   Проблемність впровадження регіональних мов в 
національному   судочинстві   України  / Н. Є. Керноз,  
Ю. В. Назаренко // Нові виміри прав людини : юридичні, 
філософські, політологічні аспекти : зб. наук. пр. / рец : В. П. 
Мельник, М. М. Микієвич, В. М. Репецький, І. І. Іжнін. – Л. : Львів. 
центр міжнар. права та прав людини, 2013 - С. 46-51. 

16.  Проблемність законодавчого врегулювання 
підсудності  в  цивільному  судочинстві  /  Т.  О. Святнюк,  
Н. Є. Керноз // Сучасні тенденції в юридичній науці України та 
зарубіжних країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 
(Запоріжжя, 27-28 груд. 2013 р.). У 2 ч. Ч. 1. – Запоріжжя : Запоріз. 
міська громадська орг. «Істина», 2013. - С. 71-75. 

17. Проблемність поняття «неповноважний суд» в 
цивільному судочинстві України / Н. Є. Керноз, І. В.Поскробка // 
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 20-21 груд. 2013 р.). 
У 2 ч. Ч. 1. – Л. : Західноукр. орг. «Центр правничих ініціатив», 
2013. - 59-62. 

18. Реалізація принципу інстанційності в системі судів 
загальної юрисдикції України / Н. Є. Керноз // Новітні технології 
у науковій діяльності і навчальному процесі : тези доп. Всеукр. 
наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих учен., (Чернігів, 16-17 
квіт. 2013 р.). В 2 т. Т. 2. Гуманітарні науки. – Чернігів : Черніг. 
держ. технол. ун-т, 2013. – С.150-154. 

 

2014 
19. Проблемні питання реалізації звернення до 

міжнародних судових установ в контексті цивільного 
судочинства / Н. Є. Керноз // Проблеми захисту прав та свобод 
людини і громадянина : тези Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 
вчен. та студ., (Чернігів, 22-23 трав. 2014 р.). – Чернігів : Десна 
Поліграф, 2014. – С. 216 – 221. 
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20.   Проблемність законодавчого врегулювання 
підсудності та її видів  в  національному  судочинстві  
/ Н. Є. Керноз, І. В. Берднік // Молодий вчений : наук. журн. – 2014. 
- №11 (14). - С.160-165. 

 

2015 
21.  Вплив нововведень Закону України «Про судовий збір» 

на захист прав споживачів / Н. Є. Керноз // Захист прав 
споживачів у сучасних умовах : матеріали наук.- практ. семінару, 
(Чернігів, 15 жовт. 2015 р.) / за заг. ред. І. М. Колодій; Черніг. нац. 
технол ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – C. 27-32. 

22.  До  питання про врегулювання «розумного строку»  
в процесуальному законодавстві України  /  І. О. Лось, 
 Н. Є. Керноз // Проблеми захисту прав та свобод людини та 
громадянина : тези Всеукр. наук.- практ. конф. молодих вчен. та 
студ., (Чернігів, 14-15 трав. 2015 р.). – Чернігів, ЧНТУ, 2015. – C. 
350-353. 

23.  Дослідження нововведень перегляду судових рішень 
Верховним Судом України в цивільному судочинстві 
/ А. В. Велігорська, Н. Є. Керноз // Юность науки – 2015 : 
социально-экономические и гуманитарные аспекты развития 
общества : сб. тез. Междунар. студенческой науч.-практ. конф., 
(Чернигов, 23-24 апр. 2015 г.). В. 9 ч. Ч. 7. Государство и право : 
проблемы взаимодействия на современном этапе. – Чернігів : 
Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 20 – 22. 

24.  Проблемні питання заочного розгляду цивільних справ 
/ І. С. Стародубець, Н. Є. Керноз // Юность науки – 2015 : 
социально-экономические и гуманитарные аспекты развития 
общества : сб. тез. Междунар. студенческой науч.-практ. конф., 
(Чернигов, 23-24 апр. 2015 г.). В. 9 ч. Ч. 7. Государство и право : 
проблемы взаимодействия на современном этапе. – Чернігів : 
Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 80 – 83. 

25.  Проблемність визначення та впровадження мов у 
національному судочинстві України / Н. Є. Керноз // Проблеми 
громадянського поступу українського суспільства : філософсько-
правові та соціально-психологічні аспекти : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., (Чернігів, 21 січ. 2015 р.). – Чернігів : Черніг. 
нац. технол. ун-т, 2015. – С. 54-61. 

26.  Проблемність законодавчого визначення та 
впровадження мов у національному судочинстві України 
/ Н. Є. Керноз // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (6). – С. 767-770. 
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27.  Проблемність наказного провадження / К. С. Компанець, 
Н. Є. Керноз // Юность науки – 2015 : социально-экономические и 
гуманитарные аспекты развития общества : сб. тез. Междунар. 
студенческой науч.-практ. конф., (Чернигов, 23-24 апр. 2015 г.). В. 
9 ч. Ч. 7. Государство и право : проблемы взаимодействия на 
современном этапе. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 
С. 34 – 37. 

28.  Противоречия законодательного закрепления языка 
судопроизводства в Украине / Н. Е. Керноз // Известия 
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины : 
науч-практ. журн. – 2015. – № 5 (92). – С. 75-80. 

29.  Противоречия законодательного закрепления языка 
судопроизводства в Украине / Н. Е. Керноз // UKRAINE – EU. 
Modern technology, business and law collection of international 
scientific papers. In 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable 
development. Innovations in social work : philosophy, psychology, 
sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv 
: CNUT, 2015. – Р. 263-266. 

30.  «Розгляд і вирішення справи неповноважним судом» 
як підстава для апеляційного оскарження рішення в 
адміністративній справі / Н. Є. Керноз, І. В. Поскробка // 
Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : тези 
Всеукр. наук.- практ. конф. молодих вчен. та студ., (Чернігів, 14-15 
трав. 2015 р.). – Чернігів, ЧНТУ, 2015 – C. 323 – 326. 

31.  Щодо проблемності питання «розумний строк» в 
цивільному судочинстві України / Ю. С. Авраменко, Н. Є.Керноз 
// Юность науки – 2015 : социально-экономические и  
гуманитарные аспекты развития общества : сб. тез. Междунар. 
студенческой науч.-практ. конф., (Чернигов, 23-24 апр. 2015 г.). В. 
9 ч. Ч. 7. Государство и право : проблемы взаимодействия на 
современном этапе. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 
С. 8 – 11. 

32.  Щодо проблемності судового наказу в наказному 
провадженні України / О. В. Семак, Н. Є. Керноз // Юность науки 
– 2015 : социально-экономические и  гуманитарные аспекты 
развития общества : сб. тез. Междунар. студенческой науч.-практ. 
конф., (Чернигов, 23-24 апр. 2015 г.). В. 9 ч. Ч. 7. Государство и 
право : проблемы взаимодействия на современном этапе. – 
Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С.74 – 77. 
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2016 
33. Актуальні питання державної мовної політики в Україні 

/ Н. Є. Керноз // Проблеми захисту прав та свобод людини і 
громадянина : тези доп. Всеукр. наук.- практ. конф. молодих 
вчен.их і студ., (Чернігів, 19-20 трав. 2016 р.). – Чернігів : Черніг. 
нац. технол. ун-т, 2016 – С.169- 173. 

34. Проблемні  аспекти кредитування  / С. П. Коржиков,  
Н. Є. Керноз // Проблеми захисту прав та свобод людини і 
громадянина: тези доп. Всеукр. наук.- практ. конф. молодих 
вчен.их і студ., (Чернігів, 19-20 трав. 2016 р.). – Чернігів : Черніг. 
нац. технол. ун-т, 2016 – С.75- 77. 

35. Проблемність визначення «цивільного судочинства» 
та його видів у Цивільному процесуальному кодексі України / 
Н. Є. Керноз // Молодий вчений. – № 2 (29). – 2016. – С.193-200. 

36. Проблемність судового захисту прав споживачів за 
законодавством України / Н. Є. Керноз // Ukraine-EU. Modern 
Technology, Business and Law : collection of international scientific 
papers. In 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social 
Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. 
Management and Public Administration. Innovations in Education. 
Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in 
the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal 
Science and Practice, (SLOVAK REPUBLIC-POLAND, April 19–23, 
2016 y.). – Chernihiv : CNTU, 2016. – S. 307-310. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
 
А 
Актуальні питання державної мовної політики в Україні [33] 
В 
Вплив нововведень Закону України «Про судовий збір» на захист 
прав споживачів [21] 
Д 
Дія принципу офіційності і адміністративно-процесуальному, 
цивільно-процесуальному законодавстві як удосконалення 
правового механізму захисту прав і інтересів людини і 
громадянина в Україні [3] 
До питання про врегулювання «розумного строку» в 
процесуальному законодавстві України [22] 
Дослідження нововведень перегляду судових рішень Верховним 
Судом України в цивільному судочинстві [23] 
Доступність звернення до Європейського суду з прав людини у 
світлі новел європейських стандартів правосуддя [11] 
З 
Звернення до Європейського суду з прав людини за Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод [4] 
Зміни статусу Верховного Суду України в світлі нововведень 
триваючої судово-правової реформи [9] 
П 
Перегляд судових рішень у порядку адміністративного, 
цивільного, господарського судочинства як різновид судового 
захисту прав, свобод та інтересів осіб [2] 
Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, 
свобод та інтересів осіб [6] 
Податкове реформування в процесі розбудови соціально 
орієнтованої економіки [1] 
Практикум з адміністративно-процесуального права (тестові 
завдання) [7], [10] 
Практикум з цивільно-процесуального права (тестові завдання) [8] 
Проблеми інстанційної підсудності за Кодексом адміністративного 
судочинства України [13] 
Проблеми строків апеляційного оскарження судового рішення в 
цивільному судочинстві [14] 
Проблемні аспекти кредитування [34] 
Проблемні питання заочного розгляду цивільних справ [24] 
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Проблемні питання реалізації звернення до міжнародних судових 
установ  в контексті цивільного судочинства [19] 
Проблемні питання узгодженості понять «юрисдикція», 
«підвідомчість», «компетенція» у контексті процесуального 
законодавства України [5] 
Проблемність визначення та впровадження мов у національному 
судочинстві України [25] 
Проблемність визначення «цивільного судочинства» та його видів 
у Цивільному процесуальному кодексі України [35] 
Проблемність впровадження регіональних мов в національному 
судочинстві України [15] 
Проблемність законодавчого визначення та впровадження мов у 
національному судочинстві України [26] 
Проблемність законодавчого врегулювання підсудності в 
цивільному судочинстві [16] 
Проблемність законодавчого врегулювання підсудності та її видів 
в національному судочинстві [20] 
Проблемність наказного провадження [27] 
Проблемність поняття «неповноважний суд» в цивільному 
судочинстві України [17] 
Проблемність судового захисту прав споживачів за 
законодавством України [36] 
Противоречия законодательного закрепления языка 
судопроизводства в Украине [28], [29] 
Р 
Реалізація принципу інстанційності в системі судів загальної 
юрисдикції України [18] 
Розвиток цивільного процесуального законодавства України щодо 
зміни статусу Верховного Суду України у світлі європейських 
стандартів правосуддя [12] 
«Розгляд і вирішення справи неповноважним судом» як підстава 
для апеляційного оскарження рішення в адміністративній справі 
[30] 
Щ 
Щодо проблемності питання «розумний строк» в цивільному 
судочинстві України [31] 
Щодо проблемності судового наказу в наказному провадженні 
України [32] 
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