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На час заснування ЦППР був народним депутатом України у Верховній Раді другого 

скликання, брав безпосередню участь у підготовці та схваленні Конституції України. 

Для того, щоб Конституція дотримувалась, а демократичний вибір утвердився, вважав 

життєво необхідним реформування політико-правового устрою держави. 

На той час у політикумі та правовій науці переважав радянський світогляд, а цілісних і 

глибоких знань якою має бути інституційна організація влади практично ні в кого не було. 

Тоді й зародилась ідея створити аналітичний центр, який би міг, вивчивши досвід 

демократичних країн, будучи добре обізнаним у правовій доктрині, враховуючи національну 

специфіку, створити теоретичну модель оптимальної інституційної організації держави, 

розробити необхідні законопроекти, науково обґрунтувати свої ідеї та працювати над їх 

втіленням. 

Так було засновано ЦППР, який 18 листопада 1996 року отримав Свідоцтво про 

реєстрацію. 
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