
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 

Лученко Марина Михайлівна 
 
 

УДК 342.56(477)(043.5) 
 
 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 
 
 

12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право 

 
 
 
 

Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запоріжжя – 2019 



Дисертацією є рукопис. 
Роботу виконано в Запорізькому національному університеті 
Міністерства освіти і науки України. 
 
 
Науковий керівник –  
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук України, 
заслужений юрист України 
Коломоєць Тетяна Олександрівна,  
Запорізький національний університет,  
декан юридичного факультету. 
 
 
Офіційні опоненти: 
доктор юридичних наук, професор 
Миронюк Роман Вікторович,  
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 
діяльності; 
 
кандидат юридичних наук 
Сидєльніков Олександр Дмитрович, 
Норвезька рада у справах біженців, 
начальник юридичного відділу з прав людини. 
 
 
 
Захист відбудеться «29» жовтня 2019 року о «1000» годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 Запорізького національного 
університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, корп. 5, 
кім. 202-б. 
 
 
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького 
національного університету (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а, корп. 2, 
кім. 101). 
 
 
Автореферат розісланий «29» вересня 2019 року. 
 
 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради        М.О. Лютікова



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Побудова сучасної демократичної, соціальної та 
правової держави неможлива без безперервного вдосконалення 
«праволюдинних» стандартів діяльності суб’єктів владних повноважень і 
забезпечення «справедливого балансу інтересів» під час їх втручання у правові 
можливості приватних осіб. Адміністративне судочинство є одним із ключових 
елементів у механізмі захисту основоположних прав людини та принципів 
правової держави від свавілля з боку органів державної влади. З огляду на те, 
що відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують під час 
розгляду справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та 
практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) як джерело права, 
відбуваються докорінні зміни векторів розвитку правової науки в дослідженні 
ресурсу європейських інструментів, здатних забезпечити у правотворчості та 
правозастосуванні «розумне співвідношення» й «баланс інтересів» приватної 
особи та суспільства, гарантування права й демократії, серед яких чільне місце 
посідають дослідження, присвячені зарубіжному й міжнародному досвіду 
розуміння принципу пропорційності та його реалізації в судовій практиці. 

З огляду на суттєву трансформацію сучасних вітчизняних наукових 
підходів, присвячених правовій природі принципу пропорційності, його 
безпосередньому зв’язку з принципами справедливості та верховенства права, 
фундаментальною й основоположною базою дослідження цієї проблематики 
стали праці вчених-юристів відповідних галузевих наук. Зокрема, 
використовувалися наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 
теорії держави та права (Ю. Євтошук (Зінченко), Е. Лосіс, Р. Миронюка, 
С. Погребняка, А. Пономарьовас, П. Рабіновича, О. Сидєльнікова, Дж. Ташнет, 
Б. Тоцького, Т. Фуфалько та інших), представників інших галузевих правових 
наук (Ю. Барабаша, О. Бекетова, Н. Варламової, Т. Гартлі, Т. Фулей, 
Т. Шахматова, С. Шевчука, Г. Юдківської та інших), учених-адміністративістів 
(П. Баранчика, Т. Коломоєць, В. Колпакова, Н. Писаренко, Т. Фулей, 
О. Шадури та інших), які в різні історичні періоди займалися зазначеною 
проблематикою. Цілком виправданим вбачається посилення галузевої, зокрема 
адміністративно-правової, спеціалізації щодо з’ясування питань, які 
безпосередньо присвячені окремим аспектам проблеми ресурсу принципу 
пропорційності (елементам його змісту, порівняльно-правовому аналізу з 
іншими правовими явищами, проблемами застосування тощо). 

Проте, попри багатоманітність наукових досліджень, присвячених 
принципу пропорційності, варто вказати на брак ґрунтовних, всебічних, 
комплексних наукових праць, присвячених розумінню його реальної ролі та 
значенню як засобу забезпечення дії верховенства права у відносинах 
приватних осіб і суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному 
судочинстві. Ця прогалина в науковому базисі зумовила фрагментарність 
закріплення ресурсу принципу пропорційності в Кодексі адміністративного 
судочинства України (розпорошене фіксування лише декількох елементів 
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змісту) та проблемність у практичному його застосуванні в адміністративному 
судочинстві, що свідчить про актуальність теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–
2020 роки, затверджених Національною академією правових наук України 
03 березня 2016 р., планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 
теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 
державної реєстрації 0115U00711). Крім того, тема дисертації має безпосереднє 
відношення до Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої 
Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, Стратегії 
реформування державного управління України на 2016–2020 рр., затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Президента України від 
20 травня 2015 р. № 276/2015. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в наданні 
теоретико-правової характеристики принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві, окресленні проблем його регулювання й 
реалізації, формулюванні пропозицій щодо вдосконалення (у тому числі з 
урахуванням зарубіжного досвіду) використання його ресурсу в чинному 
законодавстві. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 
основні задачі: 

− охарактеризувати стан наукового опрацювання проблеми принципу 
пропорційності, розуміння реальної ролі та значення його ресурсу для 
нормотворчості й правозастосування; 

− визначити поняття, правову природу принципу пропорційності як 
основоположної засади адміністративного судочинства (принципу 
адміністративного судочинства) та виокремити обов’язкові елементи його 
змісту; 

− виділити й проаналізувати ознаки принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві та розкрити його функції в галузевій 
нормотворчості, тлумаченні й правозастосуванні; 

− розглянути співвідношення верховенства права та принципу 
пропорційності в аспекті діяльності адміністративних судів і запропонувати 
конкретні рекомендації щодо його закріплення в чинному законодавстві; 

− визначити своєрідність принципу пропорційності крізь призму 
принципів адміністративного судочинства та сформулювати пропозиції щодо 
вдосконалення правових засад його використання; 
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− охарактеризувати європейські правові стандарти принципу 
пропорційності під час розгляду публічно-правових спорів та обґрунтувати 
пропозиції щодо шляхів їх імплементації у вітчизняне законодавство; 

− узагальнити зарубіжний досвід використання ресурсу принципу 
пропорційності в адміністративному судочинстві та окреслити можливі шляхи 
його запозичення для України; 

− з’ясувати специфіку використання ресурсу принципу пропорційності 
адміністративними судами в Україні та надати рекомендації для 
адміністративних судів в Україні щодо використання принципу й тесту на 
пропорційність у своїй практиці. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з використанням 
ресурсу принципу пропорційності в адміністративному судочинстві. 

Предметом дослідження є принцип пропорційності в адміністративному 
судочинстві. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 
загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 
взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, 
всебічність вивчення й осмислення предмета дослідження, а також наукову 
достовірність і переконливість отриманих результатів. Діалектичний метод був 
основним методологічним засобом пізнання сутності та правової природи 
принципу пропорційності, його співвідношення з верховенством права 
(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Застосування історико-правового методу дало змогу 
з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності й значення принципу 
пропорційності як загальноправового принципу та принципу адміністративного 
судочинства (підрозділи 1.1, 2.1). Формально-логічні методи (такі як аналіз, 
синтез, дедукція, індукція, аналогія) застосовано під час опрацювання 
доктринальних досягнень із відповідної тематики (підрозділ 1.1), виявлення 
недоліків правової регламентації досліджуваного принципу (підрозділи 1.2, 
1.3). Логіко-семантичний метод дав можливість побудувати, поглибити й 
конкретизувати категоріальний апарат (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). За допомогою 
логіко-юридичного методу було сформульовано базову для дисертаційної 
роботи дефініцію – «тест на пропорційність» (принцип пропорційності) в 
адміністративному судочинстві (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод 
дав змогу проаналізувати особливості зарубіжного досвіду правового 
регулювання застосування принципу пропорційності в адміністративному 
судочинстві (підрозділи 2.1, 2.2). Комплексне застосування цих методів 
забезпечило повноту й об’єктивність положень, наведених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 
окремі міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, 
постанови пленумів Вищого адміністративному суду України (нині 
ліквідований), Великої Палати Верховного Суду України, рішення органів 
конституційного контролю зарубіжних країн та рішення Європейського суду з 
прав людини. 
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Емпіричну базу дослідження становлять судові рішення, а також політико-
правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена самою постановкою 
проблеми та полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній 
адміністративно-правовій науці цілісних комплексних досліджень, присвячених 
принципу пропорційності в адміністративному судочинстві. У результаті 
здійсненого дослідження сформульовано низку положень і висновків, які 
запропоновані особисто здобувачем. До найбільш значущих із них належать 
такі: 

уперше: 
− проведено комплексне дослідження принципу пропорційності в 

адміністративному судочинстві, що дало змогу запропонувати дефініцію «тест 
на пропорційність» (принцип пропорційності) в адміністративному 
судочинстві; 

− виокремлено й охарактеризовано основні та специфічні властивості й 
ознаки принципу пропорційності в адміністративному судочинстві, 
запропоновано авторський варіант його обов’язкових елементів, окреслено 
функції зазначеного принципу; 

− сформульовано низку конкретних пропозицій і рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення теоретико-правових засад та практики 
застосування принципу пропорційності в адміністративному судочинстві, у 
тому числі щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; 

удосконалено: 
− наукові підходи до співвідношення верховенства права та принципу 

пропорційності. Зокрема, доведено, що принцип пропорційності є 
«підпринципом» принципу верховенства права, його «елементом», якому 
належить особливе (проміжне) місце; 

− теоретичні підходи до визначення та розмежування принципів 
адміністративного судочинства, розуміння їх співвідношення з принципом 
пропорційності; 

− наукові положення щодо узагальнення зарубіжного досвіду 
використання ресурсу принципу пропорційності в адміністративному 
судочинстві, визначення шляхів його запозичення для України з акцентом на 
тому, що таке запозичення має бути виваженим, комплексним, прийнятним для 
України, а досвід – апробованим часом і практикою; 

дістали подальшого розвитку: 
− наукові підходи до принципу пропорційності як основоположної 

засади адміністративного судочинства з комплексною правовою природою та 
складним змістом, що включає декілька обов’язкових елементів, серед яких – 
допустимість, необхідність та «пропорційність у вузькому розумінні», або ж 
баланс приватних і публічних інтересів (обґрунтовується використання саме 
таких словосполучень замість понять «співмірність», «розмірність»); 

− наукові положення про зв’язки принципу пропорційності з 
процесуальними принципами; 
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− положення про практику застосування принципу пропорційності 
Європейським судом з прав людини та Судом справедливості Європейського 
Союзу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в таких напрямах: 

− науково-дослідній діяльності – положення й висновки дисертації 
можуть бути основою для подальшого дослідження принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві (акти впровадження Запорізького 
національного університету від 03.06.2019, Бердянського інституту державного 
та муніципального управління Класичного приватного університету від 
05.06.2019, Університету митної справи та фінансів від 05.06.2019, Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова від 10.06.2019); 

− правотворчій діяльності – висновки, пропозиції та рекомендації, 
сформульовані в дисертації, можуть бути використані для внесення змін і 
доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС 
України), а саме до змісту його ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 6; 

− правозастосовній діяльності – для вдосконалення судової практики 
адміністративних судів України; 

− навчальному процесі – матеріали дослідження можуть бути використані 
під час викладання студентам вищих навчальних закладів дисциплін 
«Адміністративне право України», «Адміністративне судочинство», 
«Адміністративна відповідальність», «Адміністративно-процесуальне право», а 
також для підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 
відповідного навчального курсу (акти впроваджень Запорізького національного 
університету від 03.06.2019, Бердянського інституту державного та 
муніципального управління Класичного приватного університету від 
05.06.2019, Університету митної справи та фінансів від 05.06.2019, Одеського 
національного університету  імені І.І. Мечникова від 10.06.2019, Дніпровського 
гуманітарного університету від 12.06.2019, Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого від 17.06.2019, Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна від 21.06.2019). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на чотирьох всеукраїнських і 
міжнародних науково-практичних конференціях: «Сучасні правові системи 
світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 2018 р.); 
«Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних 
процесів» (м. Харків, 2018 р.); «Актуальні питання правової теорії та 
юридичної практики» (м. Одеса, 2018 р.); «Правові системи суспільства: 
сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Львів, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 
викладено в 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані 
як фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 
також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Структура дисертації зумовлена її метою, 
завданнями, об’єктом і предметом, а також логікою та послідовністю розкриття 
теми дослідження, викладу його результатів. Робота складається зі вступу, двох 
розділів, що містять шість підрозділів, висновків та списку використаних 
джерел (який налічує 214 найменувань на 25 сторінках). Повний обсяг 
дисертації становить 207 сторінок, з яких основного тексту – 152 сторінки. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 
дослідження, висвітлено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 
проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету та 
завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 
підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне й практичне значення 
роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок здобувача 
та публікацію результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Загальна характеристика принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Правова природа принципу пропорційності» звертається 
увага на нерозривний зв’язок загальнотеоретичних і галузевих правових 
доктринальних досліджень у з’ясуванні феномену принципу пропорційності, 
розумінні реальної ролі та значення його ресурсу для нормотворчості й 
правозастосування. На підставі аналізу енциклопедично-довідникових, 
наукових робіт фахівців із теорії права (зокрема, Ю. Євтошук (Зінченко), 
Е. Лосіс, Р. Миронюка, С. Погребняка, А. Пономарьовас, П. Рабіновича, 
О. Сидєльнікова, Дж. Ташнет, Б. Тоцького, Т. Фуфалько та інших), 
представників інших галузевих правових наук (наприклад, Ю. Барабаша, 
О. Бекетова, Н. Варламової, Т. Гартлі, Т. Фулей, Т. Шахматова, С. Шевчука, 
Г. Юдківської та інших) та вчених-адміністративістів (зокрема, П. Баранчика, 
Т. Коломоєць, В. Колпакова, Н. Писаренко, Т. Фулей, О. Шадури та інших) 
автор робить висновок про існування певної тенденції – спеціалізації 
доктринальних досліджень тематичного характеру, яку варто зберегти надалі 
для вдосконалення законодавства, судової та адміністративної практики. 

Оскільки у практичній площині принцип пропорційності виражає ідею 
обмеження публічної влади, обґрунтовується положення про те, що принцип 
пропорційності варто розглядати не лише як принцип права («загальний 
принцип права», «інструмент захисту прав, свобод, законних інтересів 
приватної особи», «принцип матеріального та процесуального права», «цінність 
усієї правової системи»), а й як основоположну засаду адміністративного 
судочинства (принцип адміністративного судочинства) зі «складною» 
(комплексною) правовою природою, зумовленою тим, що він забезпечує захист 
прав, свобод, інтересів приватних осіб від неправомірного втручання з боку 
публічних-владних осіб та водночас баланс приватних інтересів особи й 
публічних інтересів, мінімізацію втручання у приватне життя особи задля 
досягнення загального публічного інтересу. 
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Беручи до уваги розмаїття доктринальних підходів до вивчення ресурсу 
принципу пропорційності, дисертант аналізує основні та специфічні ознаки 
принципу пропорційності в адміністративному судочинстві, пропонує 
авторський варіант його обов’язкових елементів, окреслює та уточнює функції 
зазначеного принципу. 

У підрозділі 1.2 «Принцип пропорційності та верховенство права в аспекті 
діяльності адміністративних судів» обґрунтовується ідея співвідношення 
верховенства права та пропорційності як загального, цілого й частини, а також 
здійснюється розгляд принципу пропорційності як «підпринципу» принципу 
верховенства права, «елементу» принципу верховенства права. 

Доведено, що всі складники змісту принципу верховенства права впливають 
на розуміння та застосування принципу пропорційності. Зроблено висновок про 
те, що законність і правова визначеність є першочерговими елементами 
принципу верховенства права, які виконують роль «індикаторів» використання 
ресурсу принципу пропорційності в разі втручання держави в автономію 
приватних осіб. Підкреслено, що заборона свавілля як аспект принципу 
верховенства права стосується принципу пропорційності на етапі визначення 
відповідності закону рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічно-владних 
повноважень. Зазначено, що доступ до правосуддя є тим елементом 
верховенства права, який забезпечує принцип пропорційності в дії. При цьому 
наголошено на тому, що з позиції забезпечення дії принципу пропорційності не 
варто підтримувати запровадження в Україні інших способів вирішення 
публічно-правових спорів, крім адміністративного оскарження (таких як, 
наприклад, примирення, позасудові арбітражі, медіація тощо). Доведено, що 
дотримання прав людини та недискримінація є тими аспектами верховенства 
права, які створюють «межі» для аналізу пропорційності на етапі, коли суддя 
має оцінити пропорційність у вузькому сенсі, тобто з огляду на збалансованість 
приватних і публічних інтересів, обґрунтованість та інтенсивність, фактичну 
рівність приватних осіб у разі державного втручання в їхню автономію. 

На підставі співвідношення принципів верховенства права та 
пропорційності сформульовано дефініцію «тест на пропорційність» (принцип 
пропорційності) в адміністративному судочинстві, а також обґрунтовано 
доцільність доповнення ч. 1 ст. 6 КАС України. 

У підрозділі 1.3 «Принцип пропорційності та принципи адміністративного 
судочинства» вперше звернено увагу на співвідношення принципів 
адміністративного судочинства (серед яких аналізуються як ті, що знайшли 
своє закріплення в ст. 2 КАС України, так і ті, що виділяються лише в 
адміністративно-правовій науці в більшості наявних тематичних наукових і 
навчальних джерел, зокрема, у роботах Ю. Дегтяр, Т. Гуржія, С. Ківалова, 
І. Картузової, А. Асадчего, М. Коваліва, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 
О. Кузьменко, О. Мілієнко, Н. Писаренко, В. Перепелюка, І. Стахури, 
В. Тимощука та інших авторів) з принципом пропорційності. Обґрунтовується 
положення про те, що хоча пропорційність і не закріплена безпосередньо в 
КАС України як принцип адміністративного судочинства (що й зумовлює 
дискусійність поглядів стосовно її ролі та значення в адміністративному 
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судочинстві серед учених-адміністративістів), проте її варто вважати 
принципом такого судочинства, який посідає особливе місце. 

Зазначено, що принцип пропорційності, будучи елементом верховенства 
права, є «збірним» щодо інших принципів адміністративного судочинства та 
співвідноситься з ними в аспекті його «критеріїв» як ціле й частини, оскільки 
«охоплює» їх саме в межах своїх «критеріїв». 

Визначено зв’язки процесуальних принципів (таких як законність, правова 
визначеність, а також верховенство права у формулюванні ст. 6 КАС України) з 
принципом пропорційності, що дало змогу зробити висновок про доцільність 
системного розуміння ст. 6 КАС України із ч. 2 ст. 2 КАС України. 

З огляду на «особливе» (проміжне) місце принципу пропорційності щодо 
верховенства права (елементом якого він є) і решти принципів 
адміністративного судочинства (більшість із яких фактично є елементом його 
«критеріїв») доведено доцільність його нормативного закріплення в ст. 6 КАС 
України «Верховенство права» окремою частиною з фіксацією всіх трьох його 
«критеріїв». 

Розділ 2 «Проблеми застосування принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Принцип пропорційності у практиці Європейського суду з 
прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу» проаналізовано 
практику застосування принципу пропорційності Європейським судом з прав 
людини та Судом справедливості Європейського Союзу. Акумулювання й 
узагальнення результатів аналізу понад 150 рішень дало змогу автору 
визначити специфіку використання доктрини пропорційності та застосування 
тесту на пропорційність Європейським судом з прав людини. 

Акцентовано увагу на таких особливостях: по-перше, практика ЄСПЛ не 
пропонує цілісного, загального розуміння пропорційності, а розвивається case 
by case та має аналізуватися у зв’язку з кожною конкретною справою, з 
урахуванням того, що підходи ЄСПЛ до пропорційності суттєво змінюються 
залежно від справи, конкретних життєвих обставин, дій сторін тощо (це 
положення повинні враховувати судді адміністративних судів під час 
застосування практики ЄСПЛ як джерела права); по-друге, ЄСПЛ пов’язує 
пропорційність з ідеєю «справедливого балансу» між приватними та 
публічними інтересами; по-третє, у своїх рішеннях ЄСПЛ виокремлює 
пропорційність у широкому (як законність застосованих обмежень, наявність 
легітимної мети, необхідність застосування обмеження) та вузькому (лише як 
баланс приватних і публічних інтересів) розумінні; по-четверте, оцінка 
пропорційності рішень, дій чи бездіяльності держави має не лише 
контекстуальний, а й інтерсуб’єктивний характер; по-п’яте, рівень дискреції у 
вирішенні питань визначення доцільності та розумності використання того чи 
іншого засобу залежить від того, про яку захищену цінність ідеться. Так, якщо 
йдеться про життя, гідність, свободу чи здоров’я людини, ця дискреція є 
найменшою, а вимоги, які висуваються до застосовуваних обмежень, – 
найжорсткішими. З огляду на те, що практика Європейського суду з прав 
людини є джерелом права в Україні, доктрину пропорційності та тест на 
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пропорційність обмеження прав, розроблені ЄСПЛ, запропоновано розглядати 
як важливі чинники формування судової практики України. 

Підкреслено, що аналогічне застосування принципу пропорційності можна 
простежити у практиці Суду справедливості Європейського Союзу. 

У підрозділі 2.2 «Принцип пропорційності у практиці адміністративного 
судочинства судів зарубіжних країн» обґрунтовується необхідність проведення 
порівняльно-правових досліджень нормативного закріплення та застосування 
принципу пропорційності (його специфіки, результативності, використання 
ресурсу) у рішеннях судів, які розглядають публічно-правові спори, з 
юрисдикцій, що належать до загального, континентального права та змішаних 
правових систем. Доводиться доцільність виваженого, багатовекторного, 
комплексного врахування позитивного, апробованого часом і практикою 
зарубіжного досвіду з акцентом на прийнятність його для України. 

Аналіз судової практики Арабської Республіки Єгипет, Ізраїлю, Південно-
Африканської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, 
Федеративної Республіки Німеччина та Японії дав змогу довести, що доктрина 
пропорційності в тому чи іншому вигляді або її еквіваленти (наприклад, тест на 
наявність переконливого інтересу уряду, що застосовує Верховний Суд 
Сполучених Штатів Америки) властиві багатьом юрисдикціям, що пояснюється 
універсальністю самої ідеї пропорційності як ідеї збалансованості приватних і 
публічних інтересів. 

Сформульовано висновок про те, що коли йдеться про використання ідеї 
пропорційності у правових системах, які ідеологічно не визнають певні права 
людини або надають правам менший захист порівняно із західними правовими 
системами, то рішення судів будуть відрізнятися за змістом від тих, які були б 
ухвалені судами в демократичних державах (наприклад, рішення 
адміністративних судів Арабської Республіки Єгипет). Водночас із техніко-
юридичного й логічного аспектів аргументація цих рішень буде побудована 
аналогічно: встановлення законодавчого або іншого нормативного положення, 
визначення мети його ухвалення, розгляд доцільності чи розумності втручання. 

У підрозділі 2.3 «Принцип пропорційності у практиці адміністративних 
судів України» дисертантом акцентовано увагу на сутності, призначенні та 
специфіці використання ресурсу принципу пропорційності адміністративними 
судами в Україні. 

На підставі аналізу судових актів, розміщених у Єдиному державному 
реєстрі судових рішень, охарактеризовано практику Вищого адміністративного 
суду України до моменту його ліквідації, а також практику Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду та Великої Палати 
Верховного Суду. З огляду на предмет дослідження звернено увагу на 
специфіку та межі використання принципу пропорційності у практиці 
Конституційного Суду України у справах, дотичних до відносин у сфері 
здійснення публічної влади, що дало змогу сформулювати висновок про те, що 
на рівні вищих судів доктрина пропорційності використовується фрагментарно, 
формально та часто не впливає на аргументацію в рішеннях, у яких згадується 
вимога чи тест на пропорційність. 
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На прикладах із судової практики доведено, що, незважаючи на досить 
часте вживання терміна «пропорційність» у рішеннях (постановах, ухвалах) 
судів (за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, тест на 
пропорційність використано у 2 290 актах вищих судів), лише невелика їх 
кількість є вдалими прикладами його застосування у зв’язку з формальним 
цитуванням судами положень ч. 2 ст. 2 КАС України серед інших загальних 
норм процесуального закону, при цьому вони зумовлені запозиченнями з 
рішень Конституційного Суду України, у яких інтерпретація принципу 
пропорційності подекуди є дискусійною. 

На підставі узагальнення отриманих результатів обґрунтовано низку 
рекомендацій для адміністративних судів в Україні щодо використання 
принципу та тесту на пропорційність. 
 

ВИСНОВКИ 
 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні специфіки принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві та вдосконаленні правових засад використання 
його ресурсу. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 
висновків, пропозицій і рекомендацій, що спрямовані на вирішення зазначеного 
завдання. Основні з них можна узагальнити в таких положеннях: 

1. Обґрунтовано потребу в поглибленому дослідженні ресурсу принципу 
пропорційності не лише в загальнотеоретичному аспекті, а й як 
основоположної засади адміністративного судочинства (принципу 
адміністративного судочинства) та пріоритетного спеціалізованого напряму у 
формуванні новітнього наукового базису для нормотворчості й 
правозастосування в адміністративному судочинстві, наближення останнього 
до європейських правових стандартів. Проаналізовано ґенезу дослідження 
ресурсу принципу пропорційності у правовій галузі в безпосередньому зв’язку з 
принципом справедливості та принципом верховенства права. З’ясовано, що 
принцип пропорційності в адміністративному судочинстві ще не був предметом 
безпосереднього наукового фахового дослідження, що є істотною прогалиною в 
науковому базисі, яка зумовлює фрагментарність закріплення його ресурсу в 
Кодексі адміністративного судочинства України (розпорошеність фіксування 
лише декількох елементів змісту) і проблемність у практичному застосуванні 
під час адміністративного судочинства. 

Доведено, що принцип пропорційності варто розглядати як основоположну 
засаду адміністративного судочинства з комплексною правовою природою та 
складним змістом, що включає декілька обов’язкових елементів, серед яких – 
допустимість, необхідність та «пропорційність у вузькому розумінні», або ж 
баланс приватних і публічних інтересів (обґрунтовується використання саме 
таких словосполучень замість понять «співмірність», «розмірність»). 

Обґрунтовано положення про те, що принцип пропорційності в 
адміністративному судочинстві доцільно розглядати у вузькому й широкому 
розумінні. Якщо в першому випадку пропонується його асоціювання лише з 
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одним з елементів його змісту (а саме збалансуванням публічних і приватних 
інтересів, пропорційністю у вузькому розумінні), то в другому це поєднання 
всіх трьох елементів його змісту. 

2. На основі аналізу загальнотеоретичних правових напрацювань та з 
акцентом на специфіці адміністративного судочинства вперше з’ясовано 
сутність принципу пропорційності на підставі комплексного аналізу всіх його 
ознак та функцій, пов’язаних із галузевою нормотворчістю, тлумаченням і 
правозастосуванням. До наведених рис зазначеного принципу запропоновано 
відносити такі: а) має місце пропорційність владного впливу на приватне життя 
особи; б) обов’язково пов’язаний із діяльністю суб’єктів владних повноважень 
та з реалізацією ними своїх повноважень; в) фактично пов’язаний з ідеєю 
обмеження публічної влади; г) пов’язаний із можливістю обмеження прав, 
свобод та інтересів приватних осіб, обов’язковим є зіставлення його з 
можливостями інших осіб, з публічними інтересами; ґ) характерна первинність 
прав, свобод і законних інтересів приватних осіб для визначення питання, меж 
пропорційності їх обмеження; д) властива легітимність мети обмеження; 
е) характерна відсутність альтернатив примусового втручання у приватне життя 
особи та мінімізація такого втручання (за рахунок заходів) з урахуванням тих 
варіантів, які нормативно закріплені (усувається положення про те, що 
втручання має бути максимальним); є) спостерігається нормативне закріплення 
засад такого втручання задля забезпечення балансу приватних і публічних 
інтересів. 

3. Аргументовано положення про доцільність співвідношення верховенства 
права та пропорційності як загального, цілого й частини, а також розгляд 
принципу пропорційності як «підпринципу» принципу верховенства права, 
«елементу» принципу верховенства права. Доведено, що саме завдяки 
пропорційності вимоги дотримання «приватної автономії» особи, а отже, і дій 
на підставі закону «певної якості», верховенство права застосовується під час 
оцінки рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Під час 
вирішення справи адміністративний суд фактично відповідає на питання про те, 
чи були рішення, дії (бездіяльність) суб’єктів владних повноважень щодо 
обмеження «приватної автономії» особи пропорційними допустимими 
(з’ясовується наявність законних підстав, дотримання вимоги правової 
визначеності, наявність легітимної мети, необхідність застосування обмежень, 
баланс приватних і публічних інтересів). 

Визначено, що «тест на пропорційність» (принцип пропорційності) в 
адміністративному судочинстві – це засіб забезпечення дії верховенства права у 
відносинах приватних осіб та суб’єктів публічної адміністрації під час 
реалізації останніми своїх повноважень у сфері публічного управління. 
Доведено доцільність внесення відповідних доповнень до ч. 1 ст. 6 КАС 
України. 

4. На підставі співвідношення принципу пропорційності з принципами 
адміністративного судочинства (як тими, що знайшли своє закріплення у ст. 2 
КАС України, так і тими, що виділяються лише в адміністративно-правовій 
науці) запропоновано розглядати принцип пропорційності як «збірний», 
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«проміжну ланку» між принципом верховенства права та рештою принципів 
адміністративного судочинства. При цьому підкреслено, що комплексність 
(збірність) характеру цього принципу зумовлена його «зв’язком» з іншими 
принципами адміністративного судочинства в межах співвідношення з 
окремими елементами його змісту. 

Зроблено висновок про доцільність системного розуміння ст. 6 КАС 
України із ч. 2 ст. 2 КАС України, яку варто тлумачити розширено та включати 
до верховенства права також інші елементи, що закріплені в Конституції 
України або застосовуються у практиці ЄСПЛ. Запропоновано внести зміни до 
ч. 3 ст. 2 КАС України «Завдання та основні засади адміністративного 
судочинства», зокрема, викласти її п. 1 у такій редакції: «1) верховенство права 
(законність, правова визначеність, пропорційність тощо)». 

5. Проаналізовано практику застосування принципу пропорційності 
Європейським судом з прав людини та суб’єктами розгляду публічно-правових 
справ у зарубіжних країнах, що розглядають публічно-правові спори, на 
підставі чого виокремлено проблемні аспекти формування відповідної 
правозастосовної практики та запропоновано рекомендації для їх вирішення. 

Доведено, що Європейський суд з прав людини відіграє важливу роль у 
захисті прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, а також у розвитку законодавства та правозастосовної 
практики, зокрема й правосуддя. З огляду на те, що практика Європейського 
суду з прав людини є джерелом права в Україні, доктрину пропорційності та 
тест на пропорційність, розроблені ЄСПЛ, запропоновано розглядати як 
важливі чинники формування судової практики України. При цьому доцільно 
враховувати такі особливості: 1) у країнах загального права вироблено досить 
«жорсткі» правила застосування прецедентів, ratio decidendi, встановлення 
критеріїв відповідності прецеденту справі, що розглядається, хоча в 
міжнародних юрисдикціях ці правила напрацьовані значно менше та мають 
здебільшого «гнучкий» і неформальний характер; 2) закон зобов’язує 
українські суди використовувати практику ЄСПЛ, проте очевидно, що реально 
більшості суддів доступні лише ті рішення ЄСПЛ, які перекладені українською 
мовою, що послаблює правову визначеність юриспруденції цього суду; 
3) питання пропорційності виникає зазвичай у справах щодо прав, які 
підлягають обмеженню чи «балансуванню»; 4) хоча Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод зорієнтована лише на цивільне й кримінальне 
судочинство (ст. 6), практика ЄСПЛ нині поширюється також на справи 
адміністративної юрисдикції. Зазначено, що практика ЄСПЛ розвивається case 
by case та має аналізуватися у зв’язку з кожною конкретною справою, з 
урахуванням того, що підходи ЄСПЛ до пропорційності суттєво змінюються 
залежно від справи, конкретних життєвих обставин і дій сторін тощо. 
Підкреслено, що навіть у межах юриспруденції, яка присвячена одному й тому 
ж праву, залежно від контексту висновки ЄСПЛ щодо пропорційності 
втручання змінюються, саме тому застосування практики ЄСПЛ українськими 
адміністративними судами повинне мати контекстуальний характер. 
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Обґрунтовано, що під час розгляду публічно-правових спорів 
адміністративним судам необхідно враховувати практику ЄСПЛ щодо 
використання ресурсу тесту на пропорційність у таких аспектах: а) ЄСПЛ 
вважає, що держави-учасниці мають право вдаватися до тих заходів досягнення 
суспільно значущих завдань, які вважають доцільними (наприклад, 
попередження правопорушень); б) роль ЄСПЛ зводиться до оцінки 
пропорційності таких заходів, коли йдеться про втручання у права; в) межі 
дискреції держави стосовно різних прав є різними; зокрема, якщо йдеться про 
життя, гідність, свободу чи здоров’я людини, ця дискреція є найменшою, а 
вимоги, які висуваються до застосовуваних обмежень, – найжорсткішими. 

6. Доведено, що оцінка пропорційності застосовуваних заходів обмеження 
прав охоплює як матеріально-правові, так і процесуально-правові відносини, 
важлива роль відводиться також інтерсуб’єктивному чиннику, тобто характеру 
взаємодії між суб’єктами певних правовідносин. На підставі аналізу рішень 
судів, які розглядають публічно-правові спори, з юрисдикцій, що належать до 
загального, континентального права та змішаних правових систем (наприклад, 
практики судів Ізраїлю, Арабської Республіки Єгипет, Японії, Південно-
Африканської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Федеративної 
Республіки Німеччина тощо), доведено, що доктрина пропорційності в тому чи 
іншому вигляді або її еквіваленти (наприклад, тест на наявність переконливого 
інтересу уряду, який застосовує Верховний Суд Сполучених Штатів Америки) 
властиві багатьом юрисдикціям, що пояснюється універсальністю самої ідеї 
пропорційності як ідеї збалансованості приватних і публічних інтересів. При 
цьому підкреслено, що коли йдеться про використання ідеї пропорційності у 
правових системах, які ідеологічно не визнають певні права людини або 
надають правам менший захист порівняно із західними правовими системами, 
то рішення судів будуть відрізнятися за змістом від тих, які були б ухвалені 
судами в демократичних державах (наприклад, рішення адміністративних судів 
Арабської Республіки Єгипет). Водночас із техніко-юридичного й логічного 
аспектів аргументація цих рішень буде побудована аналогічно: встановлення 
законодавчого чи іншого нормативного положення, визначення мети його 
ухвалення, розгляд доцільності або розумності втручання. 

7. На підставі аналізу судової практики України зроблено висновок про те, 
що навіть на рівні вищих судів доктрина пропорційності використовується 
фрагментарно й формально та часто не впливає на аргументацію в рішеннях, у 
яких згадується вимога чи тест на пропорційність. Суди посилаються на ч. 2 
ст. 2 (у попередній редакції ч. 3 ст. 2) КАС України як на своєрідну обов’язкову 
цитату з процесуального закону. Водночас вивчення практики Верховного 
Суду, зокрема його Великої Палати, дає змогу віднайти лише невелику 
кількість судових рішень, у яких тест на пропорційність «вбудовано» в 
аргументацію суду та застосовано правильно. При цьому вітчизняні суди 
використовують досить різні мовні звороти та техніко-юридичні засоби для 
посилання на принцип пропорційності, наводять різні елементи тесту на 
пропорційність, у тому числі й ті, що містять суперечливі положення, або ж 
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запозичують їх із рішень Конституційного Суду України, у яких інтерпретація 
принципу пропорційності подекуди є дискусійною. 

8. Запропоновано низку рекомендацій для адміністративних судів в Україні 
щодо використання ними у своїй практиці принципу пропорційності та тесту на 
пропорційність, а саме: 

а) адміністративні суди повинні відмовитися від суто формального підходу 
до положень ч. 2 ст. 2 КАС України та під час розгляду позовів щодо 
оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень 
перевіряти (і фіксувати цю перевірку в рішеннях, постановах, ухвалах), чи є 
вони здійсненими (прийнятими) з урахуванням пропорційності; 

б) суди мають відмовитися від практики простого дублювання загальних 
формул, запозичених із рішень Європейського суду з прав людини та 
Конституційного Суду України, натомість використовувати їх з акцентом на 
специфіці справи, що розглядається; 

в) адміністративним судам необхідно обґрунтовувати, чому вони вважають 
певні рішення ЄСПЛ чи Конституційного Суду України релевантними стосовно 
конкретних справ, що розглядаються, і чому відповідна інтерпретація принципу 
пропорційності, надана Страсбурзьким судом або органом конституційної 
юрисдикції, є важливою для вирішення саме цієї справи; 

г) адміністративним судам необхідно застосовувати в мотивувальній 
частині саме тест на пропорційність у тому варіанті, який розроблений і 
застосовується Європейським судом з прав людини, що зумовлюється 
значенням рішень ЄСПЛ як джерела права в Україні; 

ґ) у рішеннях варто застосовувати всі три елементи тесту на пропорційність, 
а не обмежуватися лише загальним твердженням про наявність у суб’єкта 
владних повноважень легітимної мети обмеження прав та використання ним 
необхідного засобу обмеження. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Лученко М.М. Принцип пропорційності в адміністративному 

судочинстві. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві. Обґрунтовано потребу в поглибленому 
дослідженні ресурсу зазначеного принципу не лише в загальнотеоретичному 
аспекті, а й як основоположної засади адміністративного судочинства 
(принципу адміністративного судочинства) та пріоритетного спеціалізованого 
напряму у формуванні новітнього наукового базису для нормотворчості й 
правозастосування в адміністративному судочинстві, наближення останнього 
до європейських правових стандартів. 

Визначено, що принцип пропорційності варто розглядати як основоположну 
засаду адміністративного судочинства з комплексною правовою природою та 
складним змістом, що включає декілька обов’язкових елементів, серед яких – 
допустимість, необхідність та «пропорційність у вузькому розумінні», або ж 
баланс приватних і публічних інтересів (обґрунтовується використання саме 
таких словосполучень замість понять «співмірність», «розмірність»). На 
підставі виокремлення та всебічного аналізу ознак з’ясовується сутність 
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принципу пропорційності як засобу забезпечення дії верховенства права у 
відносинах приватних осіб і суб’єктів публічної адміністрації. 

Проаналізовано практику застосування принципу пропорційності 
Європейським судом з прав людини та суб’єктами розгляду публічно-правових 
справ у зарубіжних країнах, які розглядають публічно-правові спори, на 
підставі чого виокремлено проблемні аспекти формування відповідної 
правозастосовної практики та запропоновано рекомендації для їх вирішення. 

Запропоновано низку рекомендацій для адміністративних судів в Україні 
щодо використання ними у своїй практиці принципу пропорційності та тесту на 
пропорційність. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, верховенство права, 
Європейський суд з прав людини, обмеження прав людини, принцип 
пропорційності, справедливість. 

 
Лученко М.М. Принцип пропорциональности в административном 

судопроизводстве. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному анализу принципа 
пропорциональности в административном судопроизводстве. Обоснована 
необходимость углубленного исследования ресурса принципа 
пропорциональности не только в общетеоретическом аспекте, но и как базового 
в системе принципов административного судопроизводства (в качестве 
приоритетного специализированного направления в формировании нового 
научного фундамента для нормотворчества и правоприменения в 
административном судопроизводстве). 

На основе научных, учебных, нормативных и публицистических источников 
исследована сущность принципа пропорциональности в административном 
судопроизводстве, выделены его специфические признаки, обоснован 
авторский подход к введению в научный оборот дефиниции «принцип 
пропорциональности в административной правовой природе». 

Определено, что принцип пропорциональности следует рассматривать в 
качестве базового принципа административного судопроизводства, 
комплексная правовая природа которого включает несколько обязательных 
элементов: допустимость, необходимость и «пропорциональность в узком 
смысле», или же баланс частных и публичных интересов (при этом 
обосновывается использование именно такой терминологии). 

Проанализирована практика применения принципа пропорциональности 
Европейским судом по правам человека и субъектами рассмотрения публично-
правовых дел в зарубежных странах, на основании чего выделены проблемные 
аспекты формирования соответствующей правоприменительной практики и 
предложены рекомендации по их решению. 
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С учетом практики Европейского суда по правам человека предложено 
рассматривать доктрину пропорциональности и тест на пропорциональность, 
разработанные Европейским судом по правам человека, в качестве важных 
факторов формирования судебной практики Украины. При этом целесообразно 
учитывать следующие особенности: 1) в странах общего права установлены 
достаточно «жесткие» правила применения прецедентов, ratio decidendi, 
критерии соответствия прецедента рассматриваемому делу, хотя в 
международных юрисдикциях эти правила в основном имеют «гибкий» и 
неформальный характер; 2) закон обязывает украинские суды использовать 
практику Европейского суда по правам человека, однако очевидно, что реально 
большинству судей доступны только те решения Европейского суда по правам 
человека, которые переведены на украинский язык, что ослабляет правовую 
определенность этого суда; 3) вопрос пропорциональности возникает обычно 
по делам о правах, которые подлежат ограничению или «балансировке»; 4) хотя 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ориентирована только на 
гражданское и уголовное судопроизводство (ст. 6), практика Европейского суда 
по правам человека сегодня распространяется также на дела административной 
юрисдикции. 

Подчеркнуто, что практика Европейского суда по правам человека 
развивается case by case, что обуславливает необходимость анализа в связи с 
каждым конкретным делом. Подчеркнуто, что применение практики 
Европейского суда по правам человека украинскими административными 
судами должно носить контекстуальный характер. 

Предложен ряд рекомендаций для административных судов в Украине по 
использованию ими в своей практике принципа пропорциональности и теста на 
пропорциональность. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, верховенство 
права, Европейский суд по правам человека, ограничения прав человека, принцип 
пропорциональности, справедливость. 

 
Luchenko M.M. The principle of proportionality in administrative 

proceedings. – Manuscript.  
Thesis for obtaining a candidate’s degree in juridical sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 
informational law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is devoted to a comprehensive analysis of the principle of 
proportionality in administrative proceedings. The author justifies the need to 
intensify the study of a resource of the principle of proportionality not only in general 
theoretical aspect but also as a basic one in the system of principles of administrative 
proceedings (as priority-oriented specialized area in the forming of new scientific 
foundation for rule-making and law enforcement in administrative proceeding). 

Based on scientific, academic, regulatory and research sources, it is studied the 
essence of the principle of proportionality in administrative proceedings, its specific 
features are marked, and the author’s approach to the introduction of the definition 
“principle of proportionality in administrative legal nature” into scientific use.  
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It is noted that the principle of proportionality should be considered as a basic 
principle of administrative proceedings whose comprehensive legal nature includes 
several obligatory elements: admissibility, necessity and “proportionality in a narrow 
sense”, or a balance between private and public interests (in addition, the use of that 
sort of terminology is substantiated). 

The dissertation analyses the practical application of the principle of 
proportionality by the European Court of Human Rights and subjects considering 
public cases in foreign countries. Based on the before mentioned information, it is 
specified challenging aspects of the forming of relevant law enforcement and 
proposed the guidelines for their resolving.  

Taking into account the practice of the European Court of Human Rights, the 
author proposes to consider the doctrine of proportionality and proportionality test 
developed by the European Court of Human Rights as important factors for the 
formation of judicial practice of Ukraine. At the same time, it is expedient to take into 
account the following special aspects: 1) in the countries of common law, there are 
quite “tough” rules of precedents use, ratio decidendi, compliance criteria with the 
case under consideration, however, in the international jurisdictions the rules mainly 
have “flexible” and non-formal character; 2) the law obliges Ukrainian courts to use 
the practice of the European Court of Human Rights, but it is evident that most 
judges have access only to those decisions of the European Court of Human Rights 
which are translated into Ukrainian that weakens the legal certainty of this court; 
3) the issue of proportionality usually arises in the cases on the rights subject to the 
restricting or “balancing”; 4) however, the European Convention on Human Rights is 
focused only on civil and criminal proceedings (Art. 6), the practice of the European 
Court of Human Rights today is also extended to cases of administrative jurisdiction.  

The author highlights that the practice of the European Court of Human Rights 
develops case by case that brings about the analysis in respect of each specific case. 
It is marked that the application of the practice of the European Court of Human 
Rights by Ukrainian courts should have a contextual nature. 

The dissertation proposes a range of recommendations for administrative courts 
of Ukraine on using the principle of proportionality and proportionality test in their 
practice. 

Key words: administrative proceedings, European Court of Human Rights, 
justice, principle of proportionality, restriction of human rights, rule of law. 
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