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2015 – по теперішній час 
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2014 – 2015 

служба в органах СБУ 

 
грудень 2007 – травень 2014 
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Мудрого 

 
жовтень 2002 – грудень 2007 
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
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звання  
2011 р – присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії держави і права, Національна 

юридична академія імені Ярослава Мудрого 

 
2004 р. – присвоєний науковий ступень кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – 

теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, Національна юридична 

академія імені Ярослава Мудрого 

 
1999 рр. – здобуто повну вищу освіту, диплом спеціаліста з відзнакою, факультет підготовки 

кадрів для органів юстиції України, Національна юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого 
 
 

Наукова 

діяльність 

Основні наукові публікації: 
 

Народовладдя як основа демократичної держави [Текст] : монографія / Л. М. Шипілов ; Нац. юрид. 

акад. України ім. Я. Мудрого. - Х: ФІНН, 2009. - 216 с. 

 
УССД: конституційно-правові аспекти / Леонтій Шипілов // І і ІІ Бандерівські читання : матеріали 

перших та других Бандерів. читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р., Київ - Івано-Франківськ / НДІ 

українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж." ; [упоряд. Т. Бойко, Ю. 

Сиротюк]. - Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - С. 147-162. 

 
Право на повстання: ретроспекція ідеологем ХІІІ-ХVІІІ століть / Л.М. Шипілов // Національна 

революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної 

наукової конференції, Івано-Франківськ, 2–3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2012. – 

С. 597- 604. 
 

 
Наукові публікації: 

 
Юридичне освоєння еліти. Еліта як інструмент та об’єкт соціального міфотворення [Текст] / Л. 

Шипілов // Молода нація. – 2000. - № 2. – С. 39 - 43. 

 
Принцип народовладдя в ідейній спадщині Миколи Міхновського [Текст] / Л. Шипілов // 

Визвольний шлях. – 2001. – Кн. 5. – С. 76-78. 

 
Про деякі питання теорії народовладдя [Текст] / Л. Шипілов // Вісник Академії правових наук 

України. 2001р. №4(27). - Х. : Право / голов. ред. В. Я. Тацій [та ін.] , 2001. - С. 224-231 

До питання про ідею народовладдя в давньогрецькій політичній мислі [Текст] / Л. М. Шипілов // 

Проблеми законності. Вип. 54. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Національна 

юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2002. - С. 16-21 . 

 
До юридичного розуміння легітимації влади [Текст] / Л. Шипілов // Вісник Академії правових 

наук України. 2003р. №1(32). - Х. : Право, 2003. - С. 185-193. 

 
Принцип народовладдя і його здійснення в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук / Л. М. 

Шипілов. - Х. : Б. в., 2004. - 206 с. 

 
Проблема категорій "зміст" і "форма" в націоналістичному дискурсі / Леонтій Шипілов // Визвол. 

шлях. — 2004. — Річник 57, кн. 6. — С. 32—34. 

 
Принцип народовладдя і його здійснення в Україні [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01 Теорія та історія держави і права. Історія політ. і правових вчень / Л. М. Шипілов. - Х. : Б. 

в., 2004. - 19 с. 

 
До питання про сутність, зміст та форму демократичної держави [Текст] / Л. Шипілов // Форум 

права. – 2009. – № 1. – С. 585–591 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09slmfdd.pdf 

 
Народовладдя як основа демократичної держави [Текст] : монографія / Л. М. Шипілов ; Нац. юрид. 

акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : ФІНН, 2009. - 216 с. 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09slmfdd.pdf


Право української нації на самовизначення в ідейній спадщині М.І. Міхновського [Текст] / Л. 

Шипілов //  Форум права. – 2010. – № 1. – С. 422–427 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10slmicm.pdf 

Ознаки  демократичної  держави  (за  працями  проф.  В.  Д.  Ткаченка)  [Текст]  /  Л.  М.  Шипілов 

// Правничий часопис Донецького університету : наук. журн. / Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Б. в., 

2010. - 2010 р. № 1 (23). - С. 4-9 

 
До питання про поняття та сутність зловживання правом [Текст] / Л. М. Шипілов // Право і 

безпека. - 2010. - 1 (№1(33)). - С. 6-9 

 
Місцеве самоврядування: термінологічний словник / Під загальною редакцією віце-прем'єр- 

міністра України Тихонова В. М. - Х.: Фактор, 2011. - 240 с. - (у співавт.) 

 
Календарний план виборчої кампанії з виборів народних депутатів 2012 / Ю.О. Шипілова, Л.М. 

Шипілов // Місцеве самоврядування. - 2012. - № 5. - С. 18-22 (у співавт.) 

 
Проблема джерела влади у ліберальній та націоналістичній концепціях [Текст] / Л. Шипілов // 

Націоналістичний портал. 25 листопада 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrnationalism.com/publications/1740-problema-dzherela-vlady-u-liberalnii-ta-natsionalistychnii- 

kontseptsiiakh.html 
 
 

Навчально-методичні публікації: 

 
Плани та методичні поради семінарських занять з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» 

для студентів 1 курсу заочних факультетів / уклад.:  В.Д. Ткаченко, Г. О. Христова, Л.М. Шипілов. 

- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – 9 с. .(у співавт.) 
 

 
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної 

дисципліни "Теорія держави і права" (відповідно до вимог ECTS) / уклад. О. В. Петришин [та ін.]. 

- Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2007. - 83 с. .(у співавт.) 
 

 
Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. 

Петришина. - X.: Право, 2008. - 240 с. .(у співавт.) 
 

 
Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник / Національна юридична академія України ім. 

Ярослава Мудрого ; за ред.: М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - Х. : Право, 2009. - 584 с. .(у співавт.) 

 
Історія вчень про державу і право : підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. 

Петришина. — Х. : Право, 2009. — 256 с. .(у співавт.) 

 
Тестові завдання з навчальної дисципліни “Теорія держави і права” / Уклад.: О.В. Петришин, І.В. 

Бенедик, О.Р. Дашковська та ін.; За заг. ред. О.В. Петришина, Г.О. Христової. – Х.: Нац. юрид. 

акад. України, 2010. – 178 с. .(у співавт.) 

 
Програма навчальної дисципліни “Історія вчень про державу і право” / Уклад.: Г.Г. Демиденко, 

М.Г. Окладна, В.С. Смородинський, Л.М. Шипілов. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 17 с. 

.(у співавт.) 

 
Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник / М. Цвік [та ін.] ; за ред.: М. Цвіка, О. В. 

Петришина ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2011. - 

584 с. .(у співавт.) 

 
Тематика курсових робіт з теорії держави і права (галузь знань 0304 “Право”, освітньо- 

кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) для студентів І 

курсу денних факультетів / уклад.: О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. О. Биля-Сабадаш та ін. – 

Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 57 с. .(у співавт.) 

 
Тематика курсових робіт з теорії держави і права [Електронний ресурс] : електронне видання : 

галузь   знань   0304  "Право",  освітньо-кваліф.   рівень  "Бакалавр",   напрям   підгот.   6.030401 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10slmicm.pdf
http://ukrnationalism.com/publications/1740-problema-dzherela-vlady-u-liberalnii-ta-natsionalistychnii-


"Правознавство" для студ. I курсу денних фак-тів / уклад. О. В. Петришин [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 57 с. .(у співавт.) 

 
Теорія держави і права [Текст] : підручник / за ред. О. В. Петришина ; НУ ЮАУ. - Харків : Право, 

2014. - 368 с. .(у співавт.) 

 
Юридична деонтологія [Текст] : підручник / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. В. 

Петришина. - Харків : Право, 2014. - 248 с. .(у співавт.) 

 
Теорія держави і права [Текст] : підручник / за ред. О. В. Петришина ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 368 с. .(у співавт.) 
 
 

Тези виступів на конференціях: 

 
Модифікації теорії еліт в історії вітчизняної політико-правової думки [Текст] / Л. М. Шипілов // 

Актуальні проблеми правознавства України : Тези доповідей і наук. повідомлень студент. наук. 

конференції. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Національна юридична академія 

України ім. Ярослава Мудрого, 1996. - С. 19-20 . 

 
Механізм теорії еліт у вітчизняних та світових концепціях [Текст] / Л. Шипілов // Актуальні 

проблеми правознавства України : Тези доповідей і наук. повідомлень студент. наук. конференції 

за підсумками науково-дослідницької роботи за 1996-1997 навчальний рік. - Х. : Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого / за ред. М. І. Панов, 1997. - С. 36-37. 

 
Еволюція вітчизняного конституалізму та права людини [Текст] / Л. М. Шипілов // Права людини 

в умовах реформування правової системи України (До 50- річчя Загальної декларації прав 

людини): Тези доп. та наук. повідом. студент. конф. 14-15 груд. 1998 р. - Х. : Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого / Міністерство освіти України, Національна юридична академія України 

ім. Ярослава Мудрого, 1998. - С. 37-38 . 

 
Теоретичні аспекти народовладдя [Текст] / Л. М. Шипілов // Конституція - основа державно- 

правового будівництва і соціального розвитку України: Тези наук. доп. та повідом. учасників наук. 

конф. мол. учених (м. Харків, 30 черв. 2001). - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / 

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2001. - С. 5-8 . 

 
Означення власного впливу [Текст] / Л. Шипілов // Україна ХХІ століття: мета і шлях: матер. 

наук.-теорет. конф. 26 травня 2001 р. – К.: УВС / Упоряд. В. Рог, О. Богатирчук, 2002. – С. 13-18. 

 
Теорія еліт у працях Дмитра Донцова [Текст] / Л. Шипілов //Дмитро Донцов – невтомний сурмач 

волі: матер. наук.-теорет. конф. студ-тів та мол. науковців 10 травня  2003 р. – К.: УВС / Упоряд. 

В. Рог, 2002. – С. 11-17. 

 
Деліберативна демократія: новий погляд на народні обговорення [Текст] / Л. М. Шипілов, С. О. 

Семко // Соціально-політичні протиріччя та проблеми соціального партнерства: Зб. наук. тез (За 

матеріалами ХVІ Харківських політологічних читань). - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого / Харків. асоц. політологів, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, Ін-т держ. будів. та місц. 

самовряд. АПН України, 2005. - С. 160-162 (у співавт.) 

 
«Круглий стіл» «До 90-ї річниці проголошення ІІІ Універсалу Української Центральної Ради» 

//Вісник Академії правових наук України. – 2007. - № 4 (51).- С. 283-25 (С. 287-288) 
 
 

Установча функція народовладдя [Текст] / Л. М. Шипілов // Юридична наука очима молодих 

вчених : Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів, 16- 

17 трав. 2008 р. з нагоди ІІ всеукр. Фестивалю науки. - Х. : Кроссроуд / за заг. ред. А. П. Гетьман, 

2008. - С. 7-9 

 
До питання методичних прийомів читання лекцій [Текст] / Л. М. Шипілов // Актуальні проблеми 

вдосконалення навчального процесу : Тези доп. та повідомл. учасн. II конф. школи пед. 

майстерності Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. 
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