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1. Санніков Дмитро Валерійович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та 

аграрного права. 
3. Тема запланованої НДР: «Актуальні проблеми механізму правового 

регулювання земельних відносин», 1,5 друк. арк. 
4. Тема фактично виконаної НДР: «Актуальні проблеми механізму 

правового регулювання земельних відносин», 1,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження: наукова стаття, тези наукових доповідей.  
4.2. Наукова новизна одержаних результатів: 
- визначено чинники дієвості земельного законодавства України, що 

впливають на підвищення рівня урегульованості земельних відносин: 
1) зрозумілість норм земельного права; 2) актуальність земельно-правової 
норми; 3) наявність процесуальної норми, яка спрямовується на виконання 
матеріальної правової норми; 4) відповідність нормативно-правового 
регулювання земельних відносин поставленій меті; 

- аргументовано положення, згідно з яким робота органів, до компетенції 
яких входить прийняття норм земельного права, має ґрунтуватися на 
виваженому застосуванні розробок у сфері земельно-правової науки, що в 
кінцевому рахунку сприятиме комплексному та якісному регулюванню 
земельних відносин. 

 
5. Участь у розробці законопроектів та проєктів інших нормативних актів. 
5.1. Участі у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних 

актів не приймав. 
5.2. Брав участь у підготовці експертного висновку на запит 

Конституційного Суду України щодо тлумачення положень Конституції 
України (ст. ст. 13,14). 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не був. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не був. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Не здійснював. 
6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готував. 
6.3. Участі у розробці проєктів постанов Верховного Суду та їх 

рецензуванні не приймав. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 
6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян не готував. 
7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 
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8. Приймав участь у наступних конференціях: 
1. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 
реформи» (м. Харків, 22 травня 2020 року). 

2. ІІІ Круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 25 червня 2020 року). 

3. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери» (м. Харків 20 листопада 2020 року). 
 

9. Видавнича діяльність: 
Опубліковано: 2/1,5 друк. арк. 
Тези:  
1. Санніков Д. В. Деякі особливості застосування земельного 

законодавства. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 
відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: 
Юрайт, 2020. С. 260–263 (0,25 друк. арк.). 
 

 
9.1. Публікація у наукометричній базі даних Scopus: 

1. Sannikov, D.V. Legal regulation of land lease in Ukraine. Journal of 
Advanced Research in Law and Economics, 2020, 11(4), p. 1398-1404 (1,25 друк. 
арк.). 

9.2. Немає. 
 
10. Членом редакційних колегій не був. 
11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь.  
12. Офіційним опонентом не виступав. 
13. Відгуки на автореферати дисертацій не готував. 
14. Лауреатом/стипендіатом не був.  
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював. 
16. Участі у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не 

приймав. 
17. Участі не брав. 
18. Нагороди не отримував. 
 

К.ю.н., доцент                                                                             Д. В. Санніков 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 
протокол №____від ___________________2020 р. 
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