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Актуальність теми дисертаційного дослідження.
Питання захисту прав людини, напевно, ніколи не втратить своєї 

актуальності. Захист прав своїх громадян є головною ціллю будь-якої 
держави, інакше повинно постати питання необхідності самого існування цієї 
держави. І захист прав громадян лише у межах своєї території за допомогою 
національного права у наш час масової глобалізації вже не працює. Сьогодні 
держави співпрацюють заради закріплення у міжнародному праві принаймні 
мінімальних стандартів забезпечення прав людини. Однак саме лиш 
існування міжнародно-правових норм, які і створюються шляхом складних 
переговорів, мало сприяє належному забезпеченню прав людини. Таке 
забезпечення гарантується здійсненням процесу імплементації.

Міжнародне право прав людини, саме по собі, зароджувалося з метою 
захисту уразливих категорій осіб. Але якщо досягти захисту певних осіб 
шляхом повної заборони певних явищ, як-то рабства, примусової праці, 
дитячої праці, принаймні у міжнародно-правових документах просто, то

я

гарантувати належну рівність у ставленні, забезпечення особливих прав у 
зв'язку з материнством та вихованням дитини значно складніше. Візьмемо

та їх імплементація в арабських державах»,
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хоча б рівність у оплаті праці. Як її правильно забезпечити, як вирахувати 
працю рівної цінності?

І усе це приводить нас до все ще існуючої необхідності вивчення прав 
людини, хоча ця тема і не є новою. Автор звертається до надзвичайно 
важливої теми захисту прав жінок у одному з найважливіших видів правових 
відносин -  трудових відносинах. І вивчає не лише міжнародно-правові акти у 
цій сфері, а і розглядає питання належної їх імплементації у одному з 
найцікавіших регіонів з точки зору прав жінок -  арабських державах. І таке 
дослідження дає можливість проаналізувати ефективність міжнародного 
права: чи дійсно воно здійснює функцію захисту прав людини в усьому світі, 
чи воно так і залишилося європоцентричним.

Питання трудового права також є актуальними і для України, яка 
сьогодні перебуває у стані реформування свого трудового законодавства. 
Затяжна епопея з прийняттям Трудового кодексу України призвела до того, 
що і положення цього нового правового акту вже одразу після його 
прийняття можуть потребувати оновлення, адже Комітет експертів із 
застосування конвенцій і рекомендацій МОП, аналізуючи положення ще не 
прийнятого акту, знаходить невідповідності його положень міжнародно- 
правовим зобов'язанням України. І це лише доводить необхідність 
комплексного вивчення окремих інститутів міжнародного трудового права. А 
захист трудових прав жінок є одним з найважливіших інститутів 
міжнародного трудового права, будучи зазначеним одним з перших як у 
Статуті МОП 1919 року, так і у Декларації основних принципів та прав у 
світі праці МОП 1998 року.

Дослідження пов'язано з відповідними науковими темами, програмами 
та планами. Воно виконано у межах наукової теми «Правові засади співпраці 
з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», що є 
частиною планової теми Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Інтеграція України у 
європейські правові, політичні та економічні системи» №11БФ048-01, яка, в 
свою чергу, є складовою частиною комплексної наукової програми 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у 
міжнародних інтеграційних процесах». Тому значна частина дослідження



присвячена діяльності МОП, її ролі у створенні та забезпеченні належної 
імплементації міжнародно-правових норм про охорону праці жінок, 
діяльності Арабської організації праці, яка є регіональною міжнародною 
організацією із мандатом безпосередньо у цій сфері.

З огляду на зазначене, дисертаційне дослідження Ібрахіма Суфяна 
Саада на тему «Міжнародно-правові норми про захист трудових прав жінок 
та їх імплементація в арабських державах» є актуальним, своєчасним та 
необхідним.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 
сформульованих у  дисертації.

Як вбачається з аналізу дисертаційної роботи, автореферату, наданих 
наукових статей, опублікованих у фахових та інших наукових виданнях, 
дисертант показав глибокі знання з теми дослідження, вміння робити повний 
та самостійний аналіз літературних джерел, міжнародно-правових актів, 
чинного законодавства арабських держав та України, а також формулювати 
науково обґрунтовані теоретичні висновки та пропозиції стосовно сучасного 
розвитку міжнародного захисту трудових прав жінок.

Крім того, до позитивних рис дисертації можна також віднести: 
виважене визначення завдань дослідження, грамотне встановлення об'єкта та 
предмета дослідження, а також використання багатьох методів дослідження, 
які загалом свідчать про науковий характер роботи. Опрацьовані джерела 
вказують на те, що робота багато в чому носить прикладний характер, 
оскільки досліджена велика кількість міжнародно-правових актів, актів 
внутрішнього права, спрямованих на імплементацію положень міжнародно- 
правових актів, що підтверджує також і широкі межі дослідження та 
доводить обґрунтованість зроблених висновків та зв’язок дисертаційної 
роботи з практикою.

Охоплений Ібрахімом Суфяном Саадом матеріал у повній мірі сприяв 
досягненню поставленої мети, а саме, дослідженню міжнародно-правових 
норм про захист трудових прав жінок та їх імплементації в арабських 
державах. Кількість сформульованих дисертантом у роботі висновків та 
рекомендацій вказує на значний теоретичний та практичний здобуток.



Логічний та послідовний характер плану роботи, що передбачає 
спочатку дослідження теоретико-правових аспектів міжнародно-правового 
захисту трудових прав жінок, з подальшим переходом до вивчення змісту 
міжнародно-правових норм про захист трудових прав жінок та дослідження 
практичного здійснення імплементації міжнародно-правових норм про 
захист трудових прав жінок в арабських державах вказує на глибину та 
системність дослідження.

Так, у першому розділі дисертаційної роботи «Значення міжнародно- 
правового захисту трудових прав жінок», який складається із трьох 
підрозділів: «Загальна характеристика інституту міжнародного захисту прав 
жінок» (сторінки 16-32), «Історичний розвиток та необхідність міжнародно- 
правових норм про захист трудових прав жінок» (сторінки 32-52) та 
«Діяльність міжнародних організацій у становленні міжнародно-правових 
норм про захист трудових прав жінок» (сторінки 52-68) -  дисертант здійснює 
аналіз теоретичних основ інституту міжнародного захисту трудових прав 
жінок, починаючи розгляд із загального інституту захисту прав жінок, 
вивчаючи історію розвитку норм безпосередньо із захисту трудових прав та 
аналізуючи діяльність міжнародних організацій у цій сфері. Такий аналіз 
дозволяє створити цілісне уявлення про предмет дослідження та зрозуміти 
проблеми, які існують у цій сфері.

У другому розділі дисертації, який поділяється на три підрозділи, 
Ібрахім Суфян Саад досліджує нормативний зміст міжнародно-правових 
актів і їх положень про захист трудових прав жінок. А саме: норми стосовно 
заборони дискримінації жінок у трудових відносинах (сторінки 71-86), норми 
про охорону материнства та осіб з сімейними обов’язками (сторінки 86-95) та 
норми стосовно міжнародно-правового регулювання охорони праці жінок 
(сторінки 95-108).

Окремої уваги заслуговує третій розділ «Імплементація міжнародно- 
правових норм про захист трудових прав жінок в арабських державах», 
оскільки його присвячено дослідженню питання імплементації міжнародно- 
правових норм про охорону праці жінок в арабських державах. У цьому 
розділі проаналізовано особливості імплементації міжнародно-правових 
зобов’язань в національне законодавство арабських держав (на прикладі



Республіки Ірак) (сторінки 114-123), закріплення принципу недискримінації 
жінок у трудових відносинах в арабських державах (сторінки 124-154) та 
особливості імплементації міжнародно-правових норм про охорону 
материнства та охорону праці жінок в арабських державах (сторінки 154- 
172).

Таким чином, значний науковий інтерес має кожен із розділів 
дослідження, що вказує на кропітку та наполегливу працю автора, 
спрямовану на кристалізацію усіх існуючих поглядів, підходів, теорій та 
формулювання власної позиції з кожного проблемного питання. Порушені у 
дисертації проблемні аспекти у подальшому знайдуть своє відображення та 
розпочнуть наукову дискусію. Сформульовані положення, висновки і 
практичні рекомендації можуть бути використані та запроваджені у 
законодавстві і на практиці.

Необхідно звернути увагу, що автором опубліковано низку проблемних 
аспектів у своїх наукових статтях та доповідях на міжнародних науково- 
практичних конференціях.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження.
Наукова новизна проведеного дослідження не викликає сумніву, 

оскільки у роботі здійснено комплексний аналіз міжнародно-правового 
інституту захисту трудових прав жінок та проаналізовано імплементацію 
положень цього інституту в арабських державах. Робота є самостійним і 
актуальним дослідженням проблем, які виникають на сьогодні у міжнародно- 
правовому захисті трудових прав жінок. Системно проаналізувавши наукову 
базу дослідження дисертанта, дійдемо висновку про те, що отримані ним 
результати відрізняються науковою новизною та є науково обґрунтованими.

Так, науковою новизною характеризуються такі положення і 
результати:

здійснено аналіз міжнародно-правового інституту захисту прав 
жінок, починаючи з питання самого існування цього інституту, 
запропоновано визначення цього інституту, визначено його завдання, 
функції, механізми (сторінки 21-31);



визначено, що розвиток міжнародно-правових стандартів у сфері 
регулювання трудової діяльності жінок можна умовно розділити на три 
періоди (сторінки 35-47);

вивчено діяльність Економічної і соціальної ради ООН в частині 
розвитку гарантування прав жінок, із зосередженням основної уваги на 
роботі Комісії зі становища жінок (сторінки 53-58), Комітету з прав людини 
(сторінки 58-63), Міжнародної організації праці (сторінки 64-67);

доведено, що на арабському регіональному рівні питанню 
недискримінації жінок у трудових відносинах присвячена як спеціальна 
конвенція, так і окремі положення загальних конвенцій Арабської організації 
праці (сторінки 84-85)

з’ясовано, що у рамках МОП питанню охорони материнства 
присвячені не тільки три спеціальні конвенції про охорону материнства із 
супроводжуючими їх рекомендаціями, але й окремі положення ще 13-ти 
конвенцій (сторінки 88-94);

доведено, що однією з цілей спеціальних норм міжнародного та 
національного права є створення необхідних умов безпеки праці жінок, які 
потребують особливого захисту на робочому місці. Такі спеціальні норми 
регулюють нічну працю жінок (встановлено, що повна і беззастережна 
заборона на нічну працю жінок не встановлена), недопущення жінок до 
важких фізичних робіт, охорону працю жінок, що здійснюють певну трудову 
діяльність, боротьбу із насильством на робочому місці (запропоновано 
прийняття окремої конвенції МОП, присвяченої рішенню проблеми 
насильства на робочому місці) (сторінки 97-103);

доведено, що юридичний порядок визнання міжнародних 
договорів у Іраку є складним і багатошаровим процесом, який відображає в 
собі всі складності проходження бюрократичної системи. Вказано, що 
Конституція Іраку має пріоритет над нормами міжнародного договору та 
невідповідність Конституції є підставою для скасування Закону про 
ратифікацію або припинення процесу ратифікації, а також вказано на 
неточності в національному законодавстві Іраку (наприклад, підписання 
міжнародного договору Радою міністрів) та на відсутність юридичного



закріплення фактично існуючих відносин (наприклад, в частині виконуваних 
договорів) (сторінки 116-123);

встановлено, що принцип недискримінації та рівного поводження 
в галузі праці в тій чи іншій мірі закріплений на теренах арабських країн. Що 
стосується регіонального рівня, то таке закріплення має більш загальний 
вигляд у порівнянні з універсальним рівнем для того, щоб залучити якомога 
більше арабських країн до ратифікації відповідних документів (сторінки 136- 
144).

Крім цього, заслуговує уваги висновок автора, що арабські держави є 
активними учасницями МОП, взяли на себе значну кількість міжнародно- 
правових зобов’язань у цій сфері, зокрема, і в частині захисту трудових прав 
жінок. Не забуваючи про культурний релятивізм, не можна не констатувати, 
що міжнародне право сприяє встановленню належного рівня захисту прав 
людини (сторінка 181 дисертації та сторінка 16 автореферату).

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи.
Позитивно оцінюючи актуальність проведеного дисертантом 

дослідження, наукову новизну, обґрунтованість та достовірність, високий 
теоретичний рівень і практичну значущість отриманих результатів, слід 
висловити наступні зауваження щодо окремих положень роботи.

1. У тексті дисертаційного дослідження автор кілька разів 
звертається до аналізу Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок (сторінки 25-28, 78-81 тощо), що є виправданим і обґрунтованим, 
проте автор лише два абзаци приділяє питанню застережень до цього 
міжнародно-правового акту (сторінка 81). Як видається, роботу б збагатило 
більш ґрунтовне вивчення застережень арабських держав до цієї конвенції.

2. Автор детально вивчає контрольні механізми, передбачені 
Пактом про економічні, соціальні і культурні права та Конвенцією про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (сторінки 57-63). Однак 
автор аналізує лише інституційну частину, не аналізуючи практику цих 
механізмів ні загалом, ні щодо арабських держав зокрема.

3. Під час здійснення дослідження автор зупиняється на визначенні 
поняття «дискримінація», зокрема на сторінках 72-74. Автор доволі слушно



не намагається запропонувати власне визначення, а аналізує вже існуючі, 
ю.иьік у трудових відносинах крім поняття «дискримінація» застосовується 
іііс поняття «рівність можливосте і і та ставлення». Зокрема МОГІ у своїх 
дослідженнях веде мову про міжнародний трудовий стандарт рівності 
можливостей та ставлення. У зв’язку з цим хотілося б, щоб автор 
дшропоііував визначення поняття «рівність можливостей та ставлення».

-б На сторінках 104-100 автор здійснює аналіз проведення
тендерного аудиту в рамках МОГІ. Не ставлячи під сумнів можливість 
здійснення такого дослідження, залишається питання юридичної природи 
здійснення такою аудиту та необхідності його дослідження саме в рамках 
міжнародного права.

є. У підрозділі 3.1 автор анонсує розгляд особливостей
імплементації міжнародно-правових зобов’язань в національне 
законодавство арабських держав. Однак вже на сторінці 116 дистертації, а 
іакож на сторінці 11 автореферату, пропонує дослідження відповідних 
положень лише у законодавстві Іраку. Таке обмеження предмету 
дослідження видається можливим і, навіть, доцільним. Але воно потребує 
пояснення.

6. На сторінках 154-1 ОХ автор здійснює аналіз трудового
кіконодавства Бахрейну. Саудівської Аравії, Іраку, Йорданії, Катару. 
Сирійської Арабської Республіки, Султанату Оман, Держави Кувейт. Загалом 
дослідження у цій частині носить порівняльно-правовий характер. Однак 
автор не робить достатньої кількості висновків із цього аналізу, зазначаючи, 
наприклад на .сторінці 14 автореферату, що «законодавчі положення багато в 
чому відтворюють положення міжнародно-правових актів». Видається, що 
порівняння трудового законодавства арабських держав не лише з 
положеннями міжнародно-правових актів, а і між собою могло б збагатити 

дослідження.
7. Як зауваження, що не потребує відповіді здобувана, хотілося б 

відзначити, що у авторефераті дисертації не зазначено, що саме автор розуміє 
під поняттям «арабські держави». В той же час. на сторінках 6-7 дисертації 
не зроблено. Напевно, ця інформація мала б бути відображена і в 

авторефераті.



Однак, висловлені зауваження мають уточнюючий характер і в цілому 
не зменшують наукову та практичну цінність висновків і пропозицій, 
винесених автором на захист та сформульованих у висновках.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях.
Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження 

Ібрахіма Суфяна Саада достатньо висвітлені у 15 опублікованих ним 
наукових роботах, у тому числі семи наукових статтях у журналах та 
збірниках, що входять до переліку фахових наукових видань, затверджених 
МОН України, одній -  у зарубіжному фаховому виданні, семи тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях. Опубліковані наукові праці 
відповідають тематиці дослідження.

Повнота викладу основних результатів дисертації відповідає 
встановленим для такого виду робіт вимогам. Кількість та обсяг публікацій, 
які розкривають основний зміст роботи, засвідчує достатній рівень апробації 
отриманих результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 
дисертації.

Аналіз дисертації та автореферату Ібрахіма Суфяна Саада свідчить 
про те, що зміст автореферату відображає основні положення дисертаційної 
роботи та відповідає вимогам законодавства України щодо написання та 
оприлюднення таких робіт. Наукові результати, висновки та пропозиції, 
наведені в авторефераті, повністю розкриті та обґрунтовані в дисертації. 
Крім цього, змістові автореферату притаманна методична і концептуальна 
цілісність, гармонійність наукового викладу, в цілому позбавленого 
однобічних чи категоричних висновків.

Виконане дослідження характеризується науковою новизною, є 
актуальним, своєчасним, має наукову новизну та важливе значення для 
розвитку науки міжнародного права. Робота характеризується глибиною

. , .і ,дослідження, точністю викладення дисертаційного матеріалу.



Загальний висновок.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Ібрахіма Суфяна Саада є завершеною працею, в якій отримані нові науково 
обґрунтовані теоретичні та прикладні результати, зокрема проведено 
комплексне наукове дослідження інституту міжнародного захисту прав 
жінок у контексті трудових прав та вивчено особливості імплементації 
положень цього інституту в арабських державах, що в сукупності є суттєвим 
внеском у розвиток міжнародного права.

Зважаючи на все вищезазначене, дисертація Ібрахіма Суфяна Саада: 
«Міжнародно-правові норми про захист трудових прав жінок та їх 
імплементація в арабських державах» відповідає вимогам, встановленим п. 9 
та 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р, а її автор -  
Ібрахім Суфян Саад, заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент -

доктор юридичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу 
європейського права та міжнародної інтегр

у* ,• _

Інституту законодавства 
Верховної Ради України \
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Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Ібрахіма Суфяна Саада на тему:
Міжнародно-правові норми про захист трудових прав жінок та їх 

імплементація в арабських державах, що подана на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне 
право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Захист прав людини, 
складовою якого є питання захисту трудових прав жінок, це глобальна проблема, 
для вирішення якої необхідний комплексний підхід, а саме: належне законодавче 
закріплення цих прав; забезпечення сприятливих умов для їх реалізації; створення 
ефективних способів захисту тощо.

Саме жінки під час реалізації права на працю в силу репродуктивної функції, 
причин фізіологічного характеру, потребують особливого захисту не лише в межах 
держави, а й в  межах світового співтовариства. Тому за сучасних умов міжнародно- 
правове регулювання захисту трудових прав жінок як правове явище являє собою не 
стільки закріплення на міжнародному рівні прав жінок в сфері трудових відносин, а 
скільки процес розроблення механізму їх імплементації в законодавство окремих 
держав.

Становище жінки, а також системи правил і норм, що регулюють це питання, а 
зокрема і трудові відносини жінок у мусульманському суспільстві, - є традиційним 
пунктом критики ісламського суспільства.

Але з розвитком сучасного світу, процесів глобалізації жінці вже не 
відводиться роль виключно матері, дружини чи домогосподарки. Жінки всього світу 
отримують можливість обирати роботу відповідно до своїх уподобань, отримувати 
гідну освіту, будувати кар’єру. Країни арабського світу у цьому аспекті дещо 
відстають від інших країн, що гарантують жінкам рівні трудові права, передбачають 
основні правові гарантії материнства для жінок, котрі працюють. Тому вивчення 
сучасних тенденцій, здобутків та недоліків імплементації міжнародно-правових 
норм про захист трудових прав жінок в арабських державах є актуальним і має

я

принципове значення для сучасної науки міжнародного права, адже вищевказана 
тема не була широко та комплексно лослілжена в Укпаїні.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 



Таким чином, дисертаційне дослідження Ібрахіма Суфяна Саада на тему 
«Міжнародно-правові норми про захист трудових прав жінок та їх 
імплементація в арабських державах» безумовно допоможе сформувати в 
українському науковому суспільстві позицію щодо стану та перспектив розвитку 
правового регулювання трудових прав жінок в країнах мусульманського світу.

Окрім того, дисертація торкається не менш важливих питань правового 
регулювання трудових прав жінок в України. В ній йдеться про стан розробки 
сучасного трудового законодавства, акцентується увага на міжнародних договорах, 
які Україна ще не ратифікувала, а також надаються рекомендації щодо 
удосконалення сучасного трудового законодавства України у світлі гарантування 
прав жінок на працю. Тому розробки дисертанта з цього питання мають не лише 
теоретичне, наукове значення, а й можуть застосовуватись на практиці.

Підсумовуючи, однозначно можна стверджувати, що дисертаційне дослідження 
Ібрахіма Суфяна Сада на тему «Міжнародно-правові норми про захист трудових 
прав жінок та їх імплементація в арабських державах» є актуальним 
дослідженням важливої проблеми міжнародного права як в теоретичній, так і в 
практичній площині.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Дисертаційне 
дослідження Ібрахіма Суфяна Сада складається зі вступу, трьох розділів, що 
охоплюють 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (загалом 160 
найменувань). Така структура роботи є обґрунтованою і дозволила дисертанту 
змістовно висвітлити важливі аспекти теми, розкритої з дотриманням логічної 
послідовності викладу матеріалу.

Ознайомлення з дисертацією Ібрахіма Суфяна Сада дає підстави 
стверджувати, що автором виконане серйозне наукове дослідження складної 
міжнародно-правової проблеми. Перевагою цієї роботи є передусім у тому, що 
дисертант першим серед інших вітчизняних та зарубіжних науковців комплексно 
дослідив питання міжнародно-правового захисту трудових прав жінок та тенденцій 
та особливостей його імплементації в арабських країнах.

Наукові результати, вйсновки, що отримав автор, та запропоновані ним 
рекомендації ґрунтуються на критичному аналізі значного обсягу нормативно- 
правової бази, вітчизняної наукової літератури та статей у періодичних виданнях.



Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів, висновків та 
пропозицій підтверджується широкою джерельною базою проведеного 
дослідження, використанням різноманітних прийомів аналізу визначених питань, 
достатньою апробацією отриманих результатів, а також тим, що до однозначних 
висновків приводить аналіз різних аспектів досліджуваної теми.

Методи наукового дослідження, що застосував дисертант, забезпечили 
необхідний рівень логічного обґрунтування наукових положень дисертації.

До основних наукових досягнень дисертанта, на нашу думку, слід віднести 
такі положення, що відрізняються науковою новизною.

Автор здійснив комплексний аналіз інституту міжнародного захисту трудових 
прав жінок. Важливо, що він запроваджує визначення поняття «Міжнародний 
захист трудових прав жінок», а також досліджує спеціальні принципи міжнародно- 
правового захисту трудових прав жінок. Дисертант доводить, що без забезпечення 
прав жінок галузь захисту прав людини не може бути ефективною.

У підрозділі 1.2. автор дисертації здійснює історичний огляд розвитку 
міжнародно-правових стандартів у сфері регулювання трудової діяльності жінок. 
Він підкреслює, що в 90-ті роки відбувся «світовий прогрес в сфері просування до 
тендерної рівності, коли різними державами були здійснені перегляд та оновлення 
національного законодавства з метою приведення його у відповідність з 
міжнародними актами» (с.45-46). На думку автора, Конвенція про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок є завершальним етапом формування принципу 
рівноправності чоловіків і жінок, проте все ще «необхідно розробити більш гнучку 
й оптимальну систему правового і соціального захисту жінок» (с.49).

Підрозділ 1.3. дисертації присвячений діяльності міжнародних організацій у 
становленні міжнародно-правових норм про захист трудових прав жінок. 
Фундаментальну та центральну роль у цьому процесі відіграє Організація 
Об’єднаних Націй. В організаційній структурі ООН в даний час діють численні 
підрозділи, що наглядають за виконанням державами-учасницями ООН 
міжнародних договорів у сфері прав і свобод людини і громадянина, включаючи 
рівноправність жінок і чоловіків. Що ж стосується забезпечення трудових прав 
жінок, то архіважливим оргайом у цій сфері є Комісія зі становища жінок. Не менш 
актуальною та плідною є й діяльність Комітету з ліквідації дискримінації щодо 
жінок, МОП та Арабської організації праці.



Розділ 2 дисертації «Зміст міжнародно-правових норм про захист трудових 
прав жінок» являє собою грунтовне дослідження основних видів норм про захист 
трудових прав жінок та особливості їх реалізації. Особливу увагу приділено таким 
аспектам як: заборона дискримінації, охорона материнства, безпека й охорона 
праці.

В підрозділі 2.1. «Міжнародно-правова заборона дискримінації жінок у 
трудових відносинах» автор підкреслює, що подолання всіх проявів дискримінації 
щодо жінок є невід’ємним аспектом захисту прав людини, кроком на шляху 
становлення гуманізації світового співтовариства. Він зазначає, що має місце 
нерівність двох типів: нерівність прав, обумовлених законодавством, і нерівність у 
доступі до рівних можливостей, на подолання яких і мають бути спрямовані 
зусилля міжнародної спільноти. Окрім цього, автор здійснює аналіз основних 
міжнародних договорів з цього питання. Особливий акцент зосереджує на 
регіональних міжнародних договорах, прийнятих в арабському регіоні.

У підрозділі 2.2. «Міжнародно-правові норми про охорону материнства та 
осіб з сімейними обов’язками» аргументується, що охорона материнства у сфері 
праці є важливим елементом рівності можливостей та охорони здоров'я. Вона 
дозволяє жінкам успішно поєднувати ролі матері і трудівниці. Дисертант надає 
ґрунтовний аналіз існуючих міжнародних документів з цього питання.

У підрозділі 2.3. «Міжнародно-правове регулювання охорони праці жінок» 
автор дійшов висновку, що нині недостатня увага приділяється особливостям 
жіночої робочої сили. Жінки часто відчувають перевантаження. Автор фокусує 
увагу на необхідності створення особливих умов безпеки та гігієни праці. Він 
досліджує положення відповідних міжнародно-правових актів щодо запровадження 
безпечних умов праці для жінок. В дисертаційному дослідженні доведено 
існування у міжнародному праві принципу недопущення жінок до важких фізичних 
робіт. Вказується на практично повну відсутність міжнародно-правового 
регулювання запобіганню насильству на робочому місці. Аналізується Декларації 
ООН про викорінення насильства щодо жінок 1993 року. Вказано, що сексуальне 
домагання конкретно заборонено лише у Конвенції МОП №169 про корінні народи 
і народи, що ведуть племінний спосіб життя у незалежних країнах 1989 року.

Важливо, що в Розділі 3 «Імплементація міжнародно-правових норм про 
захист трудових прав жінок в арабських державах» досліджується механізм 
втілення відповідних міжнародно-правових норм на арабському регіональному



рівні. Проводиться оцінка ефективності такого механізму, надаються рекомендації 
щодо вдосконалення шляхів та методів реалізації державної політики відповідних 
країн.

У підрозділі 3.1. «Особливості імплементації міжнародно-правових 
зобов’язань в національне законодавство арабських держав» детально 
проаналізовано характерні риси процесу імплементації в арабських державах на 
прикладі Республіки Ірак.

У підрозділі 3.2. «Закріплення принципу недискримінації жінок у трудових 
відносинах в арабських державах» висвітлено досвід держав, які можуть мати 
проблеми як з тендерною рівністю, так і з рівною оплатою праці. Автор розглядає 
правове розуміння принципу недискримінації та рівного поводження в галузі праці, 
його втілення в національне законодавство арабських держав.

Підрозділі 3.3 «Особливості імплементації міжнародно-правових норм про 
охорону материнства та охорону праці жінок в арабських державах» присвячений 
вивченню ратифікації арабськими державами міжнародно-правових норм про 
охорону материнства та охорону праці жінок. Рівень ратифікації таких 
міжнародних документів є надзвичайно низьким. Наприклад, жодна арабська 
держава не ратифікувала Конвенцію МОП №183 про перегляд конвенції 
(переглянутої) 1952 року про охорону материнства. Автор аналізує національне 
законодавство ряду держав щодо охорони материнства та охорону праці жінок 
арабського регіону і робить висновок, що в переважній більшості законодавче 
закріплення відповідає основним міжнародним розробкам з цього питання, але 
широкий масив норм ще необхідно імплементувати.

Всі висновки і положення дисертації ґрунтуються на ретельно опрацьованому 
широкому спектрі наукових, аналітичних та документальних джерел. При цьому 
заслуговує схвалення використання Ібрахімом Суфяном Саадом для
обґрунтування відповідних положень і висновків широкий спектр праць 
вітчизняних та зарубіжних авторів.

Дисертант у цілому успішно впорався з поставленими завданнями, а 
сформульовані у роботі висновки містять положення, яким властиві елементи 
наукової новизни. Всі вони є Достовірними і науково обґрунтованими.

Повнота викладу основних результатів дослідження в опублікованих 
працях. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено в наукових 
публікаціях дисертанта. Його посилання на опублікування досліджень за



дисертацією є достовірними. Основні положення та результати дисертаційного 
дослідження викладено у семи статтях у наукових фахових виданнях України, 
одній статті в іноземному фаховому виданні, а також у семи тезах наукових 
доповідей, що опубліковані у матеріалах науково-практичних конференцій.

Зміст автореферату достатньо розкриває основні положення дисертаційної 
роботи, а також отримані автором нові наукові результати, висновки та 
рекомендації і є ідентичним основним положенням дисертації.

Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту. Разом з 
тим, незважаючи на загальну позитивну оцінку, у роботі Ібрахіма Суфяна Саада, як 
у будь-якому новому теоретичному дослідженні складної, багатоаспектної та 
дискусійної наукової проблеми, містяться положення, які викликають зауваження 
або видаються недостатньо обґрунтованими чи принаймні дискусійними.

1. В підрозділі 1.3. автор зазначає наступне: «Питання забезпечення 
рівноправності чоловіків і жінок використовується деякими країнами як інструмент 
політичного тиску» (с.57). Це призводить до дублювання роботи Ради Комісії зі 
становища жінок. Доцільно було б, аби автор більш детально розглянув це питання 
і запропонував можливі шляхи вирішення ситуації, що склалась.

2. У цьому ж підрозділі дисертант розглядає процедуру й особливості 
розгляду Комітетом з прав людини індивідуальних скарг, що стосуються 
порушення тих прав, які проголошені у Міжнародному пакті про громадянські і 
політичні права. Цікаво, які практичні юридичні наслідки має така процедура.

3. Дисертант вказує, що «Відповідно до статті 4 Конвенції не вважається 
дискримінаційним вжиття заходів з охорони материнства та тимчасових 
спеціалізованих заходів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної 
рівності між чоловіками та жінками. Однак такі заходи повинні бути скасовані, 
коли будуть досягнуті цілі рівності можливостей і рівноправного становища 
чоловіків і жінок» (с.80). Які спеціальні тимчасові заходи маються на увазі? Які 
критерії для визнання, що цілі рівності можливостей і рівного становища 
досягнуті?

4. Автор дисертації зазначає, що Конвенція про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок найбільш повно відображає основні трудові права жінок. 
Проте, варто б вказати, які недоліки має цей міжнародний договір, зокрема у 
питанні його імплементації та виконання.



5. Ібрахім Суфян Саад досліджує діяльність МОП і дійшов висновку, що ця 
міжнародна організація не встановила повної і беззастережної заборони на нічну 
працю жінок «Питання про її заборону є предметом гострих дискусій як на 
міжнародному, так і на національному рівнях» - йдеться в дисертації (с.98). Цікаво, 
яких поглядів дотримується автор з цього питання?

6. Автор вказує про необхідність прийняття окремої конвенції, яка присвячена 
вирішенню проблеми насильства на робочому місці. На жаль, в дисертаційному 
дослідженні не зазначається про ініціативи та можливі проекти такого документу.

В цілому ж, зазначені зауваження є дискусійними, не порушують правильну 
концепцію роботи і не впливають на загальну позитивну оцінку дослідження.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність встановленим 
вимогам. У цілому дисертаційна робота Ібрахіма Суфяна Саада на тему 
«Міжнародно-правові норми про захист трудових прав жінок та їх 
імплементація в арабських державах» є завершеним і самостійним 
дослідженням, що присвячене актуальним проблемам міжнародного права.

Отримані результати можуть бути застосовані у навчальному процесі і 
наукових дослідженнях.

На основі вивчення змісту дисертації та праць, опублікованих за темою 
дисертації, можна зробити висновок, що дисертація Ібрахіма Суфяна Саада на 
тему «Міжнародно-правові норми про захист трудових прав жінок та їх 
імплементація в арабських державах» відповідає вимогам п. п. 9 і 11, «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор Ібрахіма Суфяна Саада заслуговує 
на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.
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