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 другій світовій війні на боці гітлерівців, чи жертвою режимів, які допома-
гали Німеччині та її сателітам. 

Проблема біженців існувала і до другої світової війни, однак статус бі-
женця не був юридично оформленим. Біженцями вважалися і вважають-
ся нині також особи, які опинилися поза межами країн походження чи 
 постійного місця проживання з причин расового, релігійного або етнічно-
го характеру чи внаслідок політичних переконань. 

“Переміщені особи” – це ті, хто заходами нацистського режиму були 
вислані з країн свого громадянства або попереднього місця проживання з 
расових, релігійних чи політичних мотивів або вивезені з метою викорис-
тання їх як дешевої робочої сили. окрім дорослих, певну частину осіб, які 
опинилися поза межами своїх країн, складали діти-сироти, які також фор-
мально вважалися біженцями. особи з території україни складали значну 
частину контингенту переміщених осіб – понад 200 тис. осіб. 

справами Б. та п.о. спочатку відала створена 1943 адміністрація допо-
моги і відбудови об’єднаних Націй, 1948 її замінила міжнародна органі-
зація у справах біженців. Від 1951 й понині функціонує управління Вер-
ховного комісара ооН у справах біженців. розв’язання проблем біженців 
регулюється принципами й нормами гуманітарного права, спрямованими, 
з одного боку, на обмеження засобів і методів ведення війни, а з іншого – 
на захист прав людини в умовах збройних конфліктів, а також нормами, 
що передбачають кримінальну відповідальність за порушення законів і  
звичаїв ведення війни.

літ.: Павленко м.і.“Біженці” та “переміщені особи” в політиці імперіа-
лістичних держав: (1945-1949 рр.). – к., 1979.
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біловезька Угода про створення снд 1991. Підписана 8 
грудня 1991 у Біловезькій Пущі (Білорусь) за республіку Білорусь – го-
ловою Вр с. Шушкевичем та головою рм В. кебічем, за рсФср – пре-
зидентом Б. Єльциним та держ. секретарем Г. Бурбулісом, за україну – 
президентом л. кравчуком та прем’єр-міністром В. Фокіним. договірні 
сторони констатували, що срср як суб’єкт міжнародного права та геопо-
літична реальність припиняє своє існування. В угоді наголошувалось, що 
республіка Білорусь, російська Федерація та україна розвиватимуть свої 
відносини на основі взаємного визнання та поважання державного сувере-
нітету, невід’ємного права на самовизначення, принципів рівноправності, 
невтручання до внутрішніх справ, відмови від застосування сили, еконо-
мічних чи будь-яких інших методів тиску, врегулювання спірних проблем 
узгоджувальними засобами. договірні сторони підтвердили свій намір до-
тримуватись статуту ооН, Гельсінського Заключного акту (1975) та ін-
ших міжнародних зобов’язань. 
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у ст.1 угоди проголошувалося створення співдружності Незалежних 
держав. сторони зобов’язалися захищати інтереси національних меншин, 
поважати територіальну цілісність одна одної та недоторканність кордонів, 
існуючих у рамках сНд, гарантувати свободу пересування громадян. Наго-
лошувалось, що країни-члени співдружності співпрацюватимуть у забезпе-
ченні міжнародного миру та безпеки, прагнутимуть до ліквідації всіх ядерних 
озброєнь, загального й цілковитого роззброєння під суворим міжнародним 
контролем. За допомогою координуючих інститутів сНд мають здійснюва-
тися узгодження зовнішньополітичної діяльності, співробітництво у форму-
ванні й розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського 
та євразійського ринків, у сфері транспорту, зв’язку, охорони навколишнього 
середовища, міграційної політики, боротьби з організованою злочинністю. 
договірні сторони зобов’язалися співпрацювати у справі подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи 1986. угода проголошувалась відкритою для 
приєднання всіх держав, що поділяють її принципи. мінськ було визначено 
офіційним центром перебування координаційних органів для регулювання 
відносин між державами сНд. 10 грудня 1991 Верховна рада україни ухва-
лила документ “Про ратифікацію угоди про створення сНд”.
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білорУси в Україні. Займають третє місце за чисельністю (після 
українців і росіян) – 275,8 тис. осіб (дані перепису 2001, у 1989 – 440 тис.), 
що становить 0,6 % населення країни (1989 – 0,9%). серед них: у доне-
цькій – 44525 осіб (16%), дніпропетровській – 29528 (10%), луганській – 
20587 (7%), автономній республіці крим 29285 (10%), м.києві – 16549 
(6%). концентрація у місцях компактного розселення Б. є найбільшою в 
урбанізованих регіонах. В областях, суміжних із Білоруссю (Волинській, 
Житомирській, київській), кількість Б. значно менша. За рідну білоруську 
мову вважають 54573 Б. (19,7%), українську – 48202 (17,4%), російську – 
172251 (62,4%). За показниками рівня освіти білоруська етнічна група по-
сідає четверте місце серед етнічних спільнот україни (1989). 

Перша згадка про поселення білорусів на етнічній українській терито-
рії сягає раннього середньовіччя. В історичних джерелах занотовано імена 


