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1. Санніков Дмитро Валерійович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
К.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
Вплив на учасників земельних відносин як правова категорія, 1,5 друк. арк. 
4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  
Вплив на учасників земельних відносин як правова категорія, 1,8 друк. арк. 
 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Вперше: 
визначено, що аналіз ефективності законодавства, яким регулюються земельні 

відносини виступає важливою задачею у справі забезпечення якісної дії норм як 
регуляторів земельних відносин. Робота органів, до компетенції яких входить 
прийняття норм земельного права має ґрунтуватися на виваженому застосуванні 
розробок у сфері земельно-правової науки, мати у якості кінцевого результату 
комплексне та якісне регулювання земельних відносин;  

з’ясовано, що адаптація законодавства України у сфері правової регламентації 
земельних правовідносин охоронного типу до законодавства ЄС, в першу чергу, 
повинна відбуватися з урахуванням основних принципів ЄС превентивного 
характеру: принцип високого рівня охорони навколишнього середовища; принцип 
застереження; принцип превентивних дій з охорони земель; принцип усунення 
джерел істотної шкоди навколишньому середовищу, закріплених в ст. 174 Договору 
про Співтовариство; 

  доведено, що найбільш доцільним видається термін «апроксимація» як 
характеристика юридичної суті процесів приведення у відповідність норм чинного 
законодавства до положень міжнародних актів у відповідність із зобов'язаннями, які 
взяла на себе Україна відповідно до зазначених міжнародних документів. Він 
найбільш повно відображає юридичну сутність як власне самого процесу розвитку 
правової системи України в умовах становлення Європейського правового простору з 
точки зору вузького розуміння правової системи. 

Дістали подальшого розвитку положення про: 
Місце аграрного права в правовій системі України; 
Використання земель для здійснення органічного сільськогосподарського 

виробництва. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.  
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 
Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 



 2
Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 
Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. 
Прочитані лекції практичним працівникам. 
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: 
Міжнародний конгрес «Правові проблеми державно-приватного партнерства в 

умовах євроінтеграції» (м. Одеса, 2-4 червня 2017 р.).  
Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення 

органічного землеробства» (м. Харків, 29-30 вересня 2017 р.).  
Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Національна безпека 

України: актуальні проблеми правового забезпечення» (м. Дніпро, 27 жовтня 2017 р.). 
Перший Харківський міжнародний юридичний форум, дискусійна панель 

«Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації 
міжнародних стандартів», 3 – 6 жовтня, Харків. 

Міжнародна науково-практична конференція «Шістнадцяті осінні юридичні 
читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.) 

 
9. Видавнича діяльність: 
Стаття: 
Dmytro V Sannikov. Problems of Land Legislation of Ukraine and European Union 

Integration, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 20, Special Issue 1, 
2017 Legal regulation of the relationship between a citizen and the state in the CIS 
countries / 1544-0044-20-SI-1-115/ https://www.abacademies.org/articles/problems-of-
land-legislation-of-ukraine-and-european-union-integration-6714.html  (1 друк. арк.). 

Тези: 
Санников Д. В. К вопросу о понимании платы за землю. Приоритетные 

направления развития экологического, земельного и аграрного права: матер. Респ. 
«круглого стола», приуроч. к юбилею проф. Т. И. Макаровой (г. Минск, 30 марта 
2017 г.) / редкол. С. А. Балашенко и др. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 194-195 (0,2 
др. ар.). 

Санніков Д. В. До питання місця аграрного права в правовій системі України. 
Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнар. наук. конф. «Шістнадцяті 
осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.): [у 2-х част.]. 
Част. друга. Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2017 (0,2 др. 
ар.). 

Санніков Д. В. Особливості визначення чинників ефективності земельного 
законодавства. Національна безпека України: актуальні проблеми правового 
забезпечення: матеріали всеукр. наук.-практ. круглого столу, 27 жовт. 2017 р., 
м. Дніпро / відп. ред. В. І. Андрейцев, Р. С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. 
гірн. ун-т;  Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. Дніпро: Літограф, 2017 (0,2 др. 
ар.). 
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Санніков Д. В. Специфіка органічного землеробства в Україні. Правові 

засади ведення органічного землеробства: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017 (0,2 др. ар.). 

9.1. Публікація, з зазначенням вихідних даних, у наукометричній базі даних 
Scopus: 

Dmytro V Sannikov. Problems of Land Legislation of Ukraine and European Union 
Integration, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 20, Special Issue 1, 
2017 Legal regulation of the relationship between a citizen and the state in the CIS 
countries / 1544-0044-20-SI-1-115/ https://www.abacademies.org/articles/problems-of-
land-legislation-of-ukraine-and-european-union-integration-6714.html.  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 
базах даних. 

9. Членом редколегії не являюсь.  
 
10.  Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь. 
 
11.  Офіційним опонентом не був.  
 
13. Відгуки не готував. 
  
14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 
 
15. Пройшов стажування з поглибленим вивченням англійської мови, 

організований Західно-Фінляндським коледжем спільно з Інститутом Міжнародної 
Академічної та Наукової Співпраці (м. Гуйтінен, Фінляндія, з 30 січня по 5 лютого   
2017 р.). 

 
16. Участі в наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не приймав. 
 
17. У наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі участі не брав. 
 
18. У звітному році нагород не отримував.  

 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 6 від 6 грудня 2017 р. 
 
К.ю.н., доцент                                                                      Д. В. Санніков 
 
Завідуюча лабораторією                                                    О. О. Браславець 

 


