
 

Данні про цитування праць виконавців, які ввійшли до представленої роботи  

«Протидія злочинам у сфері державних закупівель»  

Валерій Дараган  

 
№ 

п.п. 

Назва статті (монографії), автори, назва видання, рік, том, сторінка 

або DOI 

Кількість посилань 

згідно бази даних 

Web of 

Science 

Scopus Google  

Scholar 

1 Дараган В. В. Розкриття викрадань державних коштів при 

проведенні закупівель товарів та виконанні робіт (послуг) на 

підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність». Дніпропетр. держ. ун-т 

внутр. справ. Дніпропетровськ, 2012. 20 с.  

  7 

2 Дараган В.В. Протидія злочинам у сфері державних закупівель 

підрозділами Державної служби боротьби з економічною 

злочинністю: монограф. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2014. 152 с. 

  4 

3 Дараган В.В. Преступность в сфере государственных 

закупок и ее взаимосвязь с коррупционной 

преступностью // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской Академии МВД России. 2015. № 3 (31). С. 61-64 

  3 

4 Дараган В.В. К вопросу о профилактических мерах 

предупреждения коррупции в сфере государственных закупок на 

региональном уровне в Украине // Regional cinayətkarlığın 

kriminoloji tədqiqnin actual problemləri: Beynəlxalq elmi-praktik 

konfransın materialları. Bakı: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin, 2014. P. 238-242.  

  3 

5 Дараган В.В. Особенности расследованияв преступлений в сфере 

государственных закупок, связанных с ремонтом 

асфальтобетонного покрытия в Украине // Общество и право. 

Краснодарский университет МВД России. 2014. № 3 (49). С. 194-

196  

  2 

6 Дараган В.В. Организационно-правовые меры обеспечения 

законности в сфере государственных закупок в Украине // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

Академии МВД России. 2014. № 4 (28). С. 115-118 

  2 

7 Дараган В.В. Вплив процесу євроінтеграції на сферу державних 

закупівель в Україні // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. 

ред. В.Я. Тацій. Х. : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2014. Вип. 127. С. 147-151 

  2 

8 Дараган В.В. Борьба с коррупцией в сфере государственных 

закупок – необходимое условие стабилизации и развития 

национальной экономики Украины // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2016. № 1. С. 27-

38. 

  1 

9 Дараган В.В. Обставини, що підлягають встановленню під час 

розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Наука і 

правоохорона. 2015. № 1. 135-140 

  1 

10 Дараган В.В. О перспективных направлениях нормативно-

правового предупреждения коррупции в сфере управления 

государственными закупками в Украине 

  1 



11 Дараган В.В. Корупційні ризики закону України «Про здійснення 

державних закупівель» та шляхи їх подолання // Теорія і 

практика правознавства. 2014. № 2 (6) URL : http://nauka.jur-

academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2014/9.pdf 

  1 

Загальна кількість цитувань   27 

h-індекс робіт   3 

 

 


