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Шелухін Микола Леонідович : бібліограф.
покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь :
МДУ, 2018. – 48 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ.
Бібліографічні покажчики»; вип. 15).
Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні
покажчики» присвячено науковій та педагогічній
діяльності М. Л. Шелухіна, доктора юридичних наук,
професора, завідувача кафедрою права та публічного
адміністрування. В покажчик вміщені бібліографічні
дані на наукові та науково-методичні праці Шелухіна,
опубліковані з 1999 до 2018 р.
Покажчик стане в нагоді науковим працівникам,
аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам.
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ВІД УКЛАДАЧІВ
Бібліографічний покажчик приурочено до 60-річчя від
дня народження доктора юридичних наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України, академіка
Української академії наук, завідувача кафедри права та
публічного адміністрування Маріупольського державного
університету Миколи Леонідовича Шелухіна.
Покажчик містить 153 бібліографічних описів на
наукові
та
навчально-методичні
публікації
М. Л. Шелухіна, а також інформацію про його редакційну
діяльність. В покажчик включені також відомості про
дисертації, захищені під керівництвом М. Л. Шелухіна.
В межах розділів використовується хронологічноалфавітний принцип розташування матеріалу.
Знак * в кінці бібліографічного опису означає, що дана
публікація є в фондах бібліотеки МДУ.
Знак *-* в кінці бібліографічного опису означає, що
інформацію для опису надано автором публікації.
В покажчику вміщено допоміжний іменний покажчик.
Бібліографічні
описи
відповідають
вимогам
ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила
составления»,
ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила», ДСТУ 3582-2013
«Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень
українською мовою».
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СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА
Шелухін Микола Леонідович – доктор юридичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
академік Української технологічної академії, завідувач
кафедри
права
та
публічного
адміністрування
Маріупольського державного університету.
Шелухін Микола Леонідович народився 23 березня 1958
року у смт. Краснопілля Могилевської області (Білорусія).
У 1980 році закінчив Комунарський горно-металургійний
інститут за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси».
З 1982 до 1985 року – гірничий майстер видобувної
дільниці, підземний механік шахти «Юний комунар»
Орджонікідзевугілля. У 1985–2003 роках проходив службу
в Управлінні внутрішніх справ МВС України на Донецькій
залізниці. У 1998 році М. Л. Шелухін закінчив Донецький
національний
університет
за
спеціальністю
«Правознавство».
Перебуваючи на посаді заступника начальника відділу
боротьби з організованою злочинністю УМВС України на
Донецькій залізниці, М. Л. Шелухін у 2002 році захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 Господарське
право; господарське процесуальне право. Тема дисертації –
«Правове забезпечення збереження вантажів при
залізничних
перевезеннях».
Дисертаційна
робота
досліджує механізм відносин між вантажовідправниками,
перевізниками і вантажоодержувачами, правові основи
регламентації роботи залізничного транспорту та практику
правозастосування із забезпечення збереження вантажів
під час залізничних перевезень.
Науково-педагогічну діяльність Микола Леонідович
Шелухін розпочав у 2003 році як викладач в Донецькому
юридичному інституті МВС України. У 2005 році
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М. Л. Шелухіну присвоєно вчене звання доцента кафедри
оперативно-розшукової діяльності.
У 2010 році М. Л. Шелухін захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю
12.00.09
Кримінальний
процес
і
криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова
діяльність. Тема дисертації – «Оперативно-розшуковий
захист особи, власності та державних інтересів органами
внутрішніх
справ
на
залізничному
транспорті».
Дисертаційна робота досліджує роль транспортної міліції у
оперативно-розшуковій діяльності.
З 2013 р. по 2014 р. М. Л. Шелухін очолював кафедру
господарського та екологічного права Донецького
юридичного інституту. До листопада 2015 р. очолював
спеціалізовану вчену раду К 11.737.01 зі спеціальності
12.00.09 Кримінальний процес і криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність (Донецький
юридичний інститут) та був членом спеціалізованої вченої
ради Д 26.142.01 зі спеціальності 12.00.04 Господарське
право, господарсько-процесуальне право (Міжрегіональна
академія управління персоналом, м. Київ).
Шелухін Микола Леонідович є відомим вченим
у галузі транспортного права, економічної безпеки
суб’єктів господарювання та ОРД.
Професор
Шелухін М. Л.
результативно
керує
підготовкою аспірантів та здобувачів наукового ступеню
кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07
Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право та 12.00.04 Господарське право;
господарсько-процесуальне право, 12.00.09 Кримінальний
процес і криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність. За підтримки Миколи Леонідовича
підготовлено 12 кандидатів та 2 доктори юридичних наук.
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Творчий
доробок
науковця
нараховує
понад
150 публікацій і включає монографії, навчальні посібники
та наукові публікації з проблем транспортного,
господарського та кримінально-процесуального права.
Шелухін М. Л. входить до складу редакційних колегій
спеціалізованого видання «Проблеми правознавства та
правоохоронної діяльності» та є головним редактором серії
«Право»
Вісника
Маріупольського
державного
університету.
Професора М. Л. Шелухіна нагороджено медаллю
«Захиснику Вітчизни» (2001 р.), «За працю і звитягу»
(2012 р.), нагрудним знаком «Шахтарська слава»
ІІІ ступеня, численними відомчими відзнаками.
М. Л. Шелухін є дійсним членом Української
технологічної академії; науково-координаційної ради
Донецького регіонального центру Національної академії
правових наук України; заступником голови виконавчого
комітету Міжнародної асоціації господарського права;
членом Союзу юристів України та членом Асоціації
правників України.
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