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Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Австралії

УКРАЇНА–АВСТРАЛІЯ: 
СПІВПРАЦЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЦІННОСТЯХ

Динаміка відносин між Україною й Австралією зазвичай визначена про-
відними світовими подіями та низкою внутрішньополітичних чинників 
обох країн. Попри це підходи офіційної Канберри є незмінними щодо пи-
тання підтримки територіальної цілісності України, продовження санкцій-
ного режиму щодо РФ, а також продовження безпрецедентної взаємодії  
в рамках міжнародних організацій. Керівництво країни переконане, що 
питання підтримки України для Австралії є принциповим задля збере-
ження наявного світопорядку (який Китай намагається порушити в регі-
оні), також важливою є підтримка позиції її основного союзника – США.

Австралія традиційно наголошує на врегулюванні суперечливих питань 
мирним шляхом у межах чинних міжнародно-правових механізмів, краї-
на підтримує виконання умов Мінськ-2 на Донбасі та використання Укра-
їною всіх наявних міжнародно-правових чинників щодо повернення й за-
хисту своїх суверенних прав на Крим. Санкції, які запровадила Австралія 
проти РФ, у вересні 2017 року були розширені та продовжені ще на 3 роки 
або «до повного виконання РФ своїх зобов’язань у межах Мінськ-2». Це 
свідчить, що Австралія налаштована на тривалий процес українсько-ро-
сійського врегулювання, а відтак готова до збереження режиму обмежу-
вальних заходів.

Австралія повністю згорнула свою діяльність у «кримському» напрямку –  
її судна не заходять у Крим, представники бізнесу не працюють із росій-
ськими (кримськими) підприємствами, громадянам не рекомендовано 
відвідувати півострів, не визнано жодних виборів на півострові й не було 
направлено спостерігачів. Не було зафіксовано жодних контактів з офі-
ційними представниками російського Криму.
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Австралія підтримала всі міжна-
родні ініціативи України щодо захи-
сту прав людини в Криму (стала спі-
вавтором однойменної резолюції ГА 
ООН); публічно визнала факт закрит-
тя Україною портів на території АРК 
та закликала держави-члени ІМО не 
визнавати претензії РФ щодо імпле-
ментації конвенцій ІМО та здійснен-
ня контролю в цьому регіоні тощо.

Щодо «донбаського» напрямку, то 
офіційно Австралія визнає конфлікт 
як іноземне вторгнення, а не грома-
дянську війну.

У «Білій книзі зовнішньої політики 
Австралії» 2017 року, у якій країна 
визначила свою зовнішньополітичну 

стратегію на найближчі 10 років, зафіксовано, що політика Росії, з ура-
хуванням її ролі на міжнародній арені, прямо й опосередковано впливає 
на Австралію. Тому, хоча Австралія продовжить співпрацю з Росією та 
іншими державами в рамках Східноазійського саміту, який «є основним 
регіональним форумом у сфері політики й безпеки», однак країна разом 
із міжнародними партнерами протистоятиме російській політиці в тих 
випадках, коли та загрожує глобальній безпеці, зокрема Австралія зали-
шається непохитною в справі розслідування збиття літака рейсу МН-17  
і засуджує анексію РФ Криму та вторгнення в східну Україну.

Справа розслідування трагедії МН-17 є особливо важливою для Австра-
лії, бо в цій катастрофі загинуло 38 австралійських громадян. Після опри-
люднення чергових результатів розслідування 24 травня ц.р. прем’єр-мі-
ністр Австралії Малкольм Тернбулл, міністр закордонних справ Джулі 
Бішоп та генеральний прокурор Крістіан Портер звинуватили Росію у 
відповідальності за ракетний удар по літаку МН-17. Австралія разом із 
Нідерландами першими висунули офіційне звинувачення Росії та висло-
вили вимогу щодо виплати компенсацій рідним загиблих.

Міністр закордонних справ Австралії також звинуватила Росію в про-
веденні кампанії «дезінформації та пропаганди», що висуває всілякі «дикі 
теорії», з метою затягування слідства.

Тобто в Австралії є розуміння, що російська ракета була навмисне вве-
зена в Україну та «розгорнута для збиття цивільних літаків». Така спіль-
ність підходів робить нашу взаємодію в рамках роботи Слідчої групи 
щодо МН-17 ґрунтовною та плідною.

Міністр закордонних справ Д. Бішоп підписує 
угоду про ядерне співробітництво з Міністром 
енергетики та вугільної промисловості України 
В. Демчишиним

Foreign Minister Bishop signs the nuclear coopera-
tion agreement with the Ukraine Minister for Energy 
and Coal Industry V. Demchyshyn
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Важливим напрямом двосторонніх відносин є відновлення діяльності 
потужної австралійсько-української Парламентської групи дружби в пар-
ламенті Австралії; проведення першого в історії двосторонніх відносин 
візиту президента австралійського Сенату в Україну; сприяння підняттю 
рівня дипломатичного представництва Австралії в Україні до рівня посла; 
відкриття Почесного консульства України в Сіднеї, безпрецедентну взає-
модію в справі розслідування катастрофи літака рейсу МН-17 на двосто-
ронньому рівні та в рамках міжнародних механізмів; ухвалення Сенатом 
Австралії заяви з нагоди 85-ліття Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
налагодження нових сфер співпраці.

Незважаючи на географічну віддаленість, дещо зріс експорт послуг. Нові 
можливості для України відкриває створення в Австралії власного кос-
мічного агентства, посилення уваги до питань кібербезпеки, енергетична 
співпраця; антарктична взаємодія тощо.

Економічна співпраця пов’язана здебільшого з успішною реалізацією 
«Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Австралії про спів-
робітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях», яка 
дозволяє Австралії стати одним з основних партнерів України в справі 
диверсифікації енергоносіїв.

На особливу увагу заслуговує діяльність української громади Австралії 
щодо просування інтересів України в Австралії. Так, австралійські україн-
ці в особі Союзу українських організацій Австралії постійно долучають-
ся до підтримки зовнішньополітичних ініціатив України, її позитивного 
іміджу, посилення підтримки України з боку австралійського уряду, роз-
ширення інформаційної присутності України в Австралії, започаткуван-
ня й розвитку українських навчальних і культурних програм в Австралії. 
Від імені СУОА було підготовлено й надіслано понад 60 звернень до уряду 
та МЗС Австралії. Завдяки фінансовій підтримці громади проведено май-
же півсотні українознавчих заходів, заходів на підтримку реформ в Украї-
ні, донесення правди про ситуацію в Україні та пропагування української 
культури і традицій.

Незважаючи на географічну віддаленість і розташування на різних кон-
тинентах світу, Україна та Австралія поділяють спільні цінності. А це в 
час великих глобальних потрясінь багато важить.


