
 

 
 

 

Прес-реліз 
28.01.2021 

28 січня в ІА «Інтерфакс Україна» відбулась прес-конференція на тему: «Центр конституційного 
моделювання як лабораторія для пошуку шляхів виходу із конституційної кризи в Україні». Засновники 
Центру конституційного моделювання презентували новостворену організацію й висловили надію, що він 
стане зародком українського аналога славнозвісного Філадельфійського конвенту, який 234 роки тому 
створив Конституцію США. 

За словами керівника Центру юриста-конституціоналіста Геннадія Друзенка, конституційна криза, 
яку спровокував своїм рішенням від 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України та загострив своїми 
неконституційними діями Президент України, вчергове оголила системні дисбаланси та суперечності, 
закладені в Основний Закон. У межах чинної Конституції правового розв’язання конфлікту між Главою 
держави та Конституційним судом України наразі не існує, стверджує правник. 

Співзасновник Центру конституційного моделювання адвокат Володимир Козленко нагадав, що 
норми антикорупційного законодавства, які Конституційний суд визнав неконституційними, є 
зовнішньополітичним зобов’язанням України і його виконання є передумовою надання нам 
макрофінансової допомоги. Воднораз, згідно з Конституцією, рішення КСУ є обов’язковими, остаточними і 
не можуть бути оскаржені. 

Юристи зазначили, що запропонований Президентом шлях розв’язання конституційної кризи 
носить відверто антиконституційний характер. А використання Управління державної охорони для 
блокування роботи Конституційного суду України не має нічого спільного з верховенством права та, на їхню 
думку, містить усі ознаки злочину. 

Отже, Україна постала перед складною дилемою: 1) відверто порушити конституційні приписи 
(зокрема ст. 8 Основного закону, яка встановлює верховенство і пряму дію конституційних норм) і врятувати 
антикорупційну реформу або 2) пожертвувати антикорупційною реформою, аби дотриматись 
конституційних норм. 

Конфлікт по лінії КСУ/політичні гілки влади, що немає розв’язання в рамках чинної Конституції, – 
лише один з прикладів системних дисбалансів, закладених у чинну конституційну архітектуру держави. 
Серед інших можна назвати конфлікт центральної влади та місцевого самоврядування; статус Автономної 
республіки Крим; надто сильна посада президента, що розколює країну; незбалансованість проголошених 
у Конституції економічних прав і соціальних гарантій з реальними можливостями бюджету тощо. 

Єдиний спосіб легітимно вийти з цього глухого кута – провести всеохопну конституційну реформу 
шляхом повноцінного інклюзивного конституційного процесу Україні. На жаль, для такого процесу в Україні 
наразі бракує двох речей: 1) «конституційного конструктора» – сучасного набору інструментів 
конституційного дизайну, зібраних українською мовою в одному місці у зручному вигляді; 2) просвітницько-
адвокаційної кампанії для загалу, покликаної відповісти на питання, чому конституція важить, і як вона 
впливає на життя пересічного громадянина.  

Саме для заповнення цих прогалин в Україні створено Центр конституційного моделювання, який 
планує зосередитись, зокрема, на:  

1) створенні «конституційного конструктора» на онлайн-платформі, що пропонуватиме опції, відомі 
сучасному конституційному дизайну, та демонструватиме логіку їхньої взаємодії та вплив на суспільні 
відносини; 

2) проведенні заходів просвітницького характеру, як от: створення конституційного влогу 
«Конституційна кухня: просто про головне», публікація статей, створення відеоматеріалів, проведення 
закритих та відкритих семінарів, лекцій, обговорень, круглих столів тощо; 

3) формуванні міжнародної мережі провідних експертів у сфері конституційного дизайну, які мають 
достатньо глибоке розуміння українських реалій та готові приєднатись до підготовки нової Конституції 
України, коли трапиться конституційний момент.  



 

 
 

 

 
Засновники Центру та міжнародні партнери: 
Створення Центру конституційного моделювання ініціювали три відомі українські правники: 

Геннадій Друзенко, який студіював конституційне право в Центрі правничих студій Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, Університеті Абердіну (Шотландія), Інституті Кенана 
(США), Інституті міжнародного порівняльного права Макса Планка (Німеччина) та Університеті Індіани 
(США), Володимир Козленко, кандидат юридичних наук, адвокат, керуючий партнер AC Crowe Ukraine, 
Голова ГО «Всеукраїнська громадянська платформа “Нова країна”», член Ради з питань судової реформи, 
та Олександр Комаров, кандидат юридичних наук, викладач Українського католицького університету, 
випускник магістерської програми Єльського університету (США). 

Уже досягнуто домовленості, що партнерами українського Центру конституційного моделювання 
стануть Центр конституційної демократії (Center for Constitutional Democracy) Університету Індіани під 
проводом проф. Девіда Вільямса (David Clair Williams), а також проф. Том Гінзбург (Tom Ginsburg) з 
Чиказького університету – один з керівників Проекту порівняльного конституціоналізму (Comparative 
Constitutions Project). 

Створення Центру конституційного моделювання привітала суддя Європейського суду з прав 
людини Ганна Юдківська. Запис її звернення на підтримку цієї ініціативи був показаний під час прес-
конференції.  
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