
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

САННІКОВА ДМИТРА ВАЛЕРІЙОВИЧА 

ЗА 2018 РІК 

1. Санніков Дмитро Валерійович 

2. К.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права 

3. Економічне стимулювання суб’єктів земельних правовідносин (1,5 д.а.) 

4. Економічне стимулювання суб’єктів земельних правовідносин (1,5 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.). 

 

Статті: 

1.  D.Sannikov / Development of Human Resources of Agro-Industrial Complex. Journal of 

Applied Economic Sciences // Alexey Nedelkin, Sergey Novikov, Valery Titov and other 

Volume XII Issue 7 (53) Winter 2017 ISSN-L 1843 - 6110 ISSN 2393 – 5162 

http://cesmaa.org/Docs/JAES%20Winter%20XII%207(53)2017.pdf, 2133р. (Р.1932-1943); 

(0,5 д.а.) 

2. D. Sannikov/ Importance of the Caspian Countries for the European Union Energy 

Security. // Aigerim Ibrayeva, Dmitriy V. Sannikov, Marsel A. Kadyrov and other 

International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 8(3), 326р. Р.150-159. (0,5 

д.а.) 

 

Тези: 

1. Використання земель для виробництва органічної продукції/ Пріоритетні напрями 

розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матер. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред. А. М. Статівки. Харків: Юрайт, 2018. 

325с. С. 263–268. (0,25 д.а.) 

2. Некоторые вопросы стимулирования участников земельных отношений / Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права : тез. докл. междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. 

Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 307 с. (0,25 д.а.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше: 

- обґрунтовано необхідність додаткового правового регулювання відносин щодо 

підготовки, залучення та праці фахівців у галузі АПК. Обґрунтована важливість та 

необхідність економічного стимулювання майбутніх фахівців у галузі використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення. 

- визначений правовий режим використання природних ресурсів каспійського регіону, 

вплив такого використання на національну та економічну безпеку України. 

- сформульовані основні напрями подальшого розвитку законодавства у сфері 

використання земель для ведення органічного землеробства. 

Дістали подальшого розвитку: 

- положення щодо посилення ролі економічного впливу на учасників земельних 

правовідносин; 

- наукові підходи щодо розуміння стимулів та стимулювання у праві. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. - 
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5.2. Підготовка наукового висновку по проекту Закону України «Про внесення 

змін до Земельного кодексу України та Водного кодексу України щодо сприяння 

розвитку торфовидобувної галузі». 

5.3. - 

5.4. - 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. - 

6.2. - 

6.3. - 

6.4. - 

6.5. Підготовка наукового висновку за запитом  Голови ФГ «Гаврилівське» Селіхова С.О.    

7. - 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

1. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : м. 

Харків, 20 квітня 2018 р. 

2. Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права. Минск, 26–27 апреля 

2018 г.  

3. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: теорія та практика: науково-практична конференція 

(Харків, 7 грудня 2018).  

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 8ікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

3. D.Sannikov / Development of Human Resources of Agro-Industrial Complex. Journal of 

Applied Economic Sciences // Alexey Nedelkin, Sergey Novikov, Valery Titov and other 

Volume XII Issue 7 (53) Winter 2017 ISSN-L 1843 - 6110 ISSN 2393 – 5162 

http://cesmaa.org/Docs/JAES%20Winter%20XII%207(53)2017.pdf, 2133р. (Р.1932-1943) 

(0,5 д.а.); (Scopus) 

4. D. Sannikov/ Importance of the Caspian Countries for the European Union Energy 

Security. // Aigerim Ibrayeva, Dmitriy V. Sannikov, Marsel A. Kadyrov and other 

International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 8(3), 326р. Р.150-159, (0,5 

д.а.); (Scopus) 

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

даних. 

10. - 

11. - 

12. - 

13. - 

14. - 

15. - 

16. - 

17. - 

18. - 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://cesmaa.org/Docs/JAES%20Winter%20XII%207(53)2017.pdf
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к.ю.н., доцент кафедри  

земельного та аграрного права                                        Д.В. Санніков 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № __ від ________ 2018 р. 

 

 

Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 

 

 


