
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ САННІКОВА Д.В. 

ЗА 2021 РІК 

 

1. Санніков Дмитро Валерійович 

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

3. Особливості правового регулювання відносин у сфері 

землекористування1,5 д.а. 

4. Особливості правового регулювання відносин у сфері 

землекористування 3,3 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.). 

Навчальний посібник: 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / Д. В. Санніков, 

М.В. Шульга, В.І.Гордєєв та ін. Харків: Право, 2021. 376 с. 

Статті 

D. Sannikov. The impact of hired labor on rational and efficient land use in 

agriculture . Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, 

n. 7, p. 1489-1497, dec. 2021. ISSN 2068-7729. (Scopus. Стаття у редакції, 

пройшла публікацію. Очікується індексація) 

 

D. Sannikov. Ensuring of environmental safety in the process of using agricultural 

land. International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 8(3), 326р. 

Р.150-159.  (Scopus. Стаття у редакції, пройшла публікацію. Очікується 

індексація) 

 

Тези 

Д. В. Санніков. До питання реалізації права постійного 

землекористування в сучасних умовах. Всеукр. наук. конф. «П’яте зібрання 

фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики» (м. Одеса 10-13 

червня 2021 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Вид. дім 

«Гельветика», 2021. С. 161-163. 

Д.В. Санніков. Особливості правового регулювання довірчої 

власності.Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 грудня 

2021 р.) 
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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. - 

5.2. - 

5.3. - 

5.4. -. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. -. 

6.2. -. 
6.3. -. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам СБУ при підвищенні їх 

кваліфікації. 

6.5. - Підготовка висновку на запит Верховного Суду щодо застосування 

кондикції у земельних правовідносинах  

- Науково-практичний висновок за запитом адвоката щодо питань 

застосування законодавства при визначенні розміру плати за фактичне 

користування земельною ділянкою; 

- Науково-практичний висновок за запитом адвоката щодо питань 

застосування законодавства щодо постійного землекористування.. 

 

7. - 

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

дату та місце проведення). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

1. Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / Д. В. Санніков, 

М.В. Шульга, В.І.Гордєєв та ін. Харків: Право, 2021. 376 с. (2 д.а.) 
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2. D. Sannikov. The impact of hired labor on rational and efficient land use in 

agriculture . Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, 

n. 7, p. 1489-1497, dec. 2021. ISSN 2068-7729. (Scopus. Стаття у редакції, 

пройшла публікацію. Очікується індексація) (1,2 д.а) 

3. D. Sannikov. Ensuring of environmental safety in the process of using 

agricultural land. International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 

8(3), 326р. Р.150-159.  (Scopus. Стаття у редакції, пройшла публікацію. 

Очікується індексація)(0,6 д.а.) 

 

4. Д. В. Санніков. До питання реалізації права постійного 

землекористування в сучасних умовах. Всеукр. наук. конф. «П’яте зібрання 

фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики» (м. Одеса 10-13 

червня 2021 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Вид. дім 

«Гельветика», 2021. С. 161-163. (0,25 д.а.) 

 

5. Д.В. Санніков. Особливості правового регулювання довірчої 

власності.Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 грудня 

2021 р.) (0,25 д.а.) 

 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

D. Sannikov. The impact of hired labor on rational and efficient land use in 

agriculture . Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 

9, n. 7, p. 1489-1497, dec. 2021. ISSN 2068-7729. (Scopus. Стаття у редакції, 

пройшла публікацію. Очікується індексація) (1,2 д.а) 

D. Sannikov. Ensuring of environmental safety in the process of using 

agricultural land. International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 

8(3), 326р. Р.150-159.  (Scopus. Стаття у редакції, пройшла публікацію. 

Очікується індексація)(0,6 д.а.) 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9.2. - 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Економічна теорія та право 

Правовий часопис Донбасу 

12. -. 

13. -. 

14. -. 

15. -. 

16. -. 

17. -. 

18. -. 

 

к.ю.н., доцент кафедри  

земельного та аграрного права                                      Д. В. Санніков 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № 8 від 26.11.2021 р. 

 

 

Лаборант                                                                               Б. О. Бухтатий 


