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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Вадима Олександровича Коверзнева як наукового співробітника 
університету. До покажчика увійшли монографії, матеріали 
конференцій, автореферат дисертації, статті з наукових журналів і 
навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 28.05.2015 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запиc. Бібліографічний опиc. 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» и 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 Вадима Олександровича 
Коверзнева – кандидата юридичних наук, доцента кафедри 
правового регулювання економіки Навчально-наукового 
інституту права та соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, навчально-методичні 
посібники, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях і семінарах, статті в періодичних наукових 
виданнях. Представлені джерела охоплюють період з 2010 р. 
по 2015 р. 

У покажчику дотримано хронологічний характер 
розміщення опублікованих праць у прямій послідовності, в 
межах кожного року – за абеткою публікацій. Добір матеріалу 
здійснено на основі особистих матеріалів автора. Неповний 
характер деяких бібліографічних описів (не вказані сторінки і 
т. п.) пов'язаний з неможливістю перегляду видань «devisu». 

Покажчик містить довідковий апарат – іменний покажчик 
співавторів,алфавітний покажчик наукових праць. 

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

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію 

покажчиків праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЯ 
 

Коверзнев Вадим Олександрович, народився в 1970 році у 
м. Курську Російської Федерації. У 1999 році закінчив Інститут 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка та здобув ступень магістра з міжнародного права. 

Після закінчення університету працював заступником 
начальника, начальником Державної виконавчої служби 
Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області, 
начальником Чернігівського районного управління юстиції 
Чернігівської області, начальником відділу загального та кадрового 
забезпечення Чернігівського обласного управління юстиції. 

З жовтня 2002 року В. О. Коверзнев працює на посаді судді 
Деснянського районного суду м. Чернігова, а з лютого 2009 року і по 
теперішній час – заступником голови суду, головою судової палати з 
розгляду цивільних і адміністративних справ. 

З вересня 2000 року і до припинення діяльності 
В. О. Коверзнев працював за сумісництвом у Чернігівському 
державному інституті економіки і управління МОН України на посаді 
викладача, а згодом – доцента кафедри цивільного, господарського 
та кримінального права.  

У 2012 році В. О. Коверзнев захистив в Інституті економіко-
правових досліджень НАН України дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право». 
Тема дисертації: «Господарсько-правовий статус виробничих 
кооперативів». 

В. О. Коверзнев є автором 37 наукових праць, присвячених 
проблемам теорії господарського права, в тому числі однієї 
монографії та трьох навчальних посібників, яким МОН України 
присвоєно гриф «Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів України». 

Коло наукових інтересів: правове регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання; критерії розмежування юрисдикції 
загальних судів. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 
 

2010 
 

1. Відповідальність в організаційно-господарських 
відносинах як фактор забезпечення економічного суверенітету 
держави / В. О. Коверзнев // Материалы Шестой международной 
научно-практической конференции (г. Донецк, 21 – 30 сентября 
2010 г.) – Донецк: Ноулидж (Донецкое отделение), 2010. – 246 с.  

 
 

2011 
 

2. До питання про критерії розмежування господарської 
та адміністративної юрисдикції / О. П. Віхров, В. О. Коверзнев // 
Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 2. – С. 110-118.  

3. Загальна характеристика господарсько-правового 
забезпечення діяльності виробничих кооперативів 
[Електронний ресурс] / В. О. Коверзнев // Форум права. – 2011. – № 
4. – С. 376-385. – Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_62.pdf. 

4. Загальна характеристика законодавства, що регулює 
діяльність виробничих кооперативів / В. О. Коверзнев // Правова 
система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності: 
генезис та напрями вдосконалення: зб. матеріалів юрид. наук.-
практ. Інтернет-конф. ( Київ, 15 грудня 2011 р.). – К., 2011. – С. 149-
155. – Режим доступу: www.LegalActiviti.com.ua. 

5. Перспективи розвитку законодавства України з питань 
виробничої кооперації з урахуванням досвіду європейських 
країн / В. О. Коверзнев // Економіко-правові виклики 2012 року: зб. 
тез доповідей Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, 
4 листопада 2011р.). – Львів: Національна академія наукового 
розвитку, 2011. – С. 69-73. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_62.pdf
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6. Правове становище загальних зборів членів 
виробничого кооперативу / В. О. Коверзнев // Юридична Україна. 
– 2011. – № 9. – С. 84-89. 

7. Правовий режим майна виробничих та інших видів 
кооперативів / В. О. Коверзнев // Вісник Академії адвокатури 
України. – 2011. – № 3 (22). – С. 75-80. 

8. Правовий режим майна кооперативу в умовах 
глобалізації економічного розвитку / В. О. Коверзнев // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: тези доповідей 
та виступів за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 
(Чернігів, 13-14 травня 2011 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 174-
175. 

9. Проблемні питання майнової відповідальності 
виробничих кооперативів та їх членів / В. О. Коверзнев // 
Юридична Україна. – 2011. – № 12 (108). – С. 91-96. 

10.  Розвиток виробничої кооперації в Україні: історико-
правовий аспект [Електронний ресурс] / В. О. Коверзнев // Право 
та управління. – 2011. – № 3. – С. 87-100. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2001_3/zmist.html. 

11.  Щодо розподілу доходу між членами виробничого 
кооперативу [Електронний ресурс] / В. О. Коверзнев // Актуальні 
проблеми функціонування держави та тенденції захисту прав і 
свобод людини: зб. матеріалів юридич. наук.-практ. Інтернет-конф. 
(Київ, 4 жовтня 2011 р.). – К., 2011. – С. 187-194. – Режим доступу: 
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&
id=75%3A2011-10-03-12-22-00&catid=16%3A-4&Itemid=12&lang=ru. 

 
 

2012 
 

12.  Господарсько-правовий статус виробничих 
кооперативів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / 
Коверзнев Вадим Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2012. – 20 с. 

13.  Перспективи розвитку кооперативного законодавства 
України в контексті Європейського досвіду / В. О. Коверзнев // 
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Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 4. – 
С. 96-101. 

14.  Правова природа членських відносин у виробничих 
кооперативах / В. О. Коверзнев // Юридична Україна. – 2012. – № 2 
(110). – С. 78-86. 

15.  Правові питання розвитку кооперації в Україні 
[Електронний ресурс] / В. О. Коверзнев // Право та управління. – 
2012. – № 3. С. 190-202. Режим доступу: 
http:/www.nbuv.gov.ua/ejournals/prtup/2001_3/zmist. html. 

16.  Розвиток конкурентного права України: проблеми 
теорії і практики [Електронний ресурс] / В. О. Коверзнев // 
Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і 
практичні аспекти: Збірник матеріалів Міжнародної юридичної 
науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 14 грудня 2012 р. 
Тези наукових доповідей. – К., 2012. – С. 135-140. – Режим доступу: 
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&
id=390%3A291112-19&catid=56%3A4-1212&Itemid=70&lang=ru. 

17.  Членство у виробничих кооперативах: господарсько-
правовий аспект [Електронний ресурс] / В. О. Коверзнев // 
Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний 
та міжнародний вимір: зб. тез наук. доповідей за матеріалами юрид. 
наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 24 лютого 2012 р.). – К., 2012. – 
С. 174-179. – Режим доступу:  
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&
id=185%3A2012-01-25-16-12-19&catid=38%3A-4&Itemid=55&lang=ru. 

 
 

2013 
 

18.  Господарсько-правовий статус виробничих 
кооперативів : монографія / В. О. Коверзнев. – К.: Видавничий Дім 
Слово, 2013. – 232 с. 

19.  Дихотомія права як критерій визначення сфери 
діяльності адміністративного суду [Електронний ресурс] / 
В. О. Коверзнев // Юридична Україна. – 2013. – № 7. – С. 24-28. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urykr_2013_7_7.pdf. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urykr_2013_7_7.pdf
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20.  Засади розмежування юрисдикції загальних і 
адміністративних судів України при вирішенні окремих 
категорій справ / В. О. Коверзнев // Вісник Вищого 
адміністративного суду України. – 2013. – № 3. – С. 62-68. 

21.  Розмежування юрисдикції адміністративних і 
господарських судів України: проблеми теорії та практики / 
В. О. Коверзнев // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 114-121. 

22.  Сутність приватних і публічних правовідносин та 
принципи їх розмежування [Електронний ресурс] / В. О. Коверзнев 
// Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та 
практики: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної 
Інтернет-конференції, м. Київ, 14 травня 2013 р. Тези наукових 
доповідей. – К., 2013. – С. 27-31. – Режим доступу:  
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&
id=508%3A270413-13&catid=66%3A1-0513&Itemid=82&lang=ru. 

23.  Статус «нетипових» суб’єктів господарювання в 
чинному законодавстві України / В. О. Коверзнев // Економіко-
правові виклики 2014 року: зб. тез доповідей ІІІ Всеукраїнської наук.-
практ. конф. (Львів, 6 грудня 2013 р.). – Львів: Національна академія 
наукового розвитку, 2014. – С. 92-96. 

 
 

2014 
 

24.  До питання уніфікації кооперативного законодавства 
України / В. О. Коверзнев // Сборник научних трудов SWorld. – Вип. 
4(37). Том 22. – Иваново: МАРКОВА А.Д., 2014. – С. 68-73. 

25.  Конкурентне право : навчальний посібник / 
В. О. Коверзнев. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК Орхідея, 2014. 
– 240 с. 

26.  Корпоративне право : навчальний посібник / 
О. В. Гаранонич, С. М. Грудницька, В. О. Коверзнев [та ін.]; за заг. 
ред. О. В. Гарагонича, С. М. Грудницької. – К.: Видавничий Дім 
Слово, 2014. – 344 с. 

27.  Методологічні та теоретичні засади формування 
кооперативного права України / В. О. Коверзнев // Теоретико-
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прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-
практ. конф. (м. Запоріжжя, 25 грудня 2014 р.). – Запоріжжя: ФОП 
Зеленкевич Л. П., 2014. – С. 55-57. 

28.  Правове регулювання ринку цінних паперів України : 
навчальний посібник / О. П. Віхров, Г. В. Ільющенко, В. О. Коверзнев 
[та ін.]; за заг. ред. О. П. Віхрова. – К.: Видавничий Дім Слово, 2014. 
– 304 с.  
 

2015 
29. Господарсько-правова природа кооперативних 

організацій / В. О. Коверзнев // Слово Національної школи суддів 
України. – 2015. - № 1 (10). – С. 93-102. 

30. Джерела кооперативного права України: поняття, види 
та загальна характеристика / В. О. Коверзнев // Evropský politický a 
právní diskurz. – Svazek 2. – 2 vydání. – 2015. – C. 239-245. 

31. Загальнотеоретичні аспекти кооперації та 
кооперативного права / В. О. Коверзнев // Прикарпатський 
юридичний вісник: зб. наук. праць. – 2014. - Вип. 3 (6). – С. 76-91. 

32. Етапи розвитку кооперативного законодавства / 
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