
 
 

10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято було засноване 4 грудня 

1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.  

Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим 

міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.  

 Зага́льна деклара́ція прав люди́ни — рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийняте у 

1948 році, яке є найбільш авторитетним джерелом міжнародних норм щодо прав людини. 

«Загальна декларація прав людини» була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948. 

Вона перекладена  375 мовами й діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду 

Другої світової війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина. Вона 

складається з 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через інститути міжнародних 

угод, регіональних та національних конституцій та законів.   Головна мета 

Міжнародного дня прав людини — торжество в усьому світі понять свободи, безпеки й чесності 

людей по відношенню одне до одного. Сьогодні серед основних заходів, присвячених цьому дню, 

можна назвати засідання круглих столів, міжнародні конференції з питань дотримання прав 

людини, покази телевізійних програм відповідної тематики. 

В Україні щороку на честь проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році 

Загальної декларації прав людини проводиться Всеукраїнський тиждень права.   

         Загальна декларація вперше в історії  визначила  коло основних прав і свобод людини. Крім 

основних прав людини, Загальна декларація прав людини докладно перелічує політичні, 

громадянські права і свободи людини, а також права в економічній, соціальній і культурній 

сферах. На цьому документі прав людини ґрунтується значна кількість міжнародних договорів з 

прав людини, які мають обов’язковий характер та є частиною національного законодавства 

України. 

         Вперше Всеукраїнський тиждень права було проведено у 2008 році. Ініціатором проекту 

стала Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. Тоді ж 

ініціативу молодого покоління правників підтримав Президент України, видавши Указ від 8 

грудня 2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права». 

        Всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження високих правових стандартів, 

підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян, а також створення сильної 

демократичної та правової держави. 

        Цього року Тиждень права проходитиме з 10 по 14 грудня, відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681-р «Про затвердження плану заходів 

з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права». 
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