
австралія, австралійський союз (the Commonwealth of 
Australia) – держава у південній півкулі, на материку австралія, остро-
ві тасманія та дрібних прибережних островах. омивається водами індій-
ського океану й морями тихого океану. Площа 7,68 млн.км2. Населення 21 
млн осіб (2007). столиця – м.канберра. адміністративно-територіальний 
поділ: 6 штатів і 2 території. офіційна мова – англійська. а. – парламентар-
на монархія. Глава держави – король/королева Великої Британії (з 1952 – 
Єлизавета іі), якого/яку репрезентує генерал-губернатор. За формою дер-
жавного устрою – федерація. Входить до співдружності, очолюваної Ве-
ликою Британією. Законодавчу владу здійснює федеральний двопалатний 
парламент (складається з палати представників і сенату). Виконавчу владу 
здійснює уряд, що формується парламентом, на чолі з прем’єр-міністром.

корінне населення до відкриття а. європейцями (1770 – дж.кук) жило 
первіснообщинним ладом. 1778 створено перше британське поселення – 
сідней. З того часу в а. одна за одною виникають колонії Великої Британії: 
1824 – Новий Південний уельс, 1829 – Західна австралія, 1836 – Південна 
австралія, 1851 – Вікторія, 1859 – квінсленд. до 1868 територія а. вико-
ристовувалася як місце відбування каторги для британських злочинців. 1 
січня 1901 за законом британського парламенту колонії в а. об’єднались у 
федерацію штатів – австралійський союз, якому було надано статус до-
мініону (внутрішнього самоврядування).

В роки Першої світової війни а. воювала на боці антанти, в роки другої 
світової війни – антигітлерівської коаліції. 1950-53 брала участь у корей-
ській війні, 1965-1971 – у в’єтнамській війні на боці сШа. у 2003-2007 – в 
іракській війні сШа та в афганській війні.

На поч. 20 ст. австралійське м’ясо, вовна, зернові зайняли провідне міс-
це на світовому ринку. Водночас за участі американських, британських та 
японських капіталів інтенсивно здійснювався індустріальний розвиток. 
сьогодні а. – економічно високорозвинута країна. цьому сприяла висока 
якість професійних навичок багатьох іммігрантів, які переселялися до а. її 
населення, починаючи з 2-ї пол. 20 ст. збільшується за рахунок емігрантів із 
азійських країн. Питання адаптації емігрантів неєвропейського походжен-
ня залишається особливо гострим у внутрішньополітичних міжпартійних 
відносинах. у листопаді 2000 більшість австралійців на референдумі про-
голосувала проти пропозиції партії лейбористів створити республіку на 
чолі з президентом. таким чином, а. с. залишається у складі Британської 
співдружності Націй.

дипломатичні відносини між а. та україною встановлені 26 грудня 1991. 
Перші українські поселенці з’явилися на початку ХіХ ст. Першим укра-
їнцем, який прибув на австралійську землю, вважається матрос з Полтав-
щини Федір Зубенко, який у 1820 приплив до сіднею, де певний час меш-
кав. масова міграція українців розпочалася наприкінці ХіХ – поч. ХХ ст. з 
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україн ських земель австро-угорщини. Найвідомішим вихідцем з україни, 
який працював у австралії, був етнограф м.миклухо-маклай. до Першої 
світової війни чисельність української еміграції в а. збільшилася головним 
чином за рахунок селян. Чергова хвиля переселення українців до а. припала 
на період після 1945 року. За даними австралійського перепису населення 
1964 в країні ідентифікували себе українцями 21,4 тис. осіб (12 місце серед 
інших етнічних громад країни). Новітня хвиля української імміграції до ав-
стралії пов’язана з розпадом срср (кінець 80-х-початок 90-х рр.). Змінився 
соціальний статус іммігрантів, серед яких переважали люди з вищою осві-
тою. На початок 2003 за офіційними даними Федерального бюро статисти-
ки австралії чисельність української спільноти становила 33.960 осіб. 

літ.: австралия и океания: история и современность. – м., 1970; Євтух 
В.Б., трощинський В.П., Попок а.а. Закордонне українство. – к., 2005; Бо-
гатуров а.д. Великие державы на тихом океане (1945-1995). – м., 1997. 

а.Ю.мартинов.

Українці в австралії. українська спільнота в а. – одна з наймолодших 
серед української діаспори в світі. масова еміграція до а. почалася після 
другої світової війни. Згідно з даними перепису населення а. 1997, в краї-
ні проживало близько 30 тис українців, 85% із них було засереджено в міс-
тах – сідней, мельбурн, аделаїда, Брісбен, Перт та їхніх околицях.

Громадське і політичне життя українців розпочалося відразу після 
приїз ду до а. 1950 засновано об’єднання українців в австралії (від 1953 
діє під назвою “союз українських організацій”), 1949 – об’єднання україн-
ських жінок (від 1951 – союз українок австралії). ці організації є нині 
найбільш активними й впливовими. Поряд з ними постали станиця вояків 
уПа (1949), союз українських ветеранів (1950), легіон ім. симона Пет-
люри (поч. 1950-х рр.), спілка визволення україни (1953), демократичне 
об’єднання колишніх репресованих совєтами українців (поч. 1950-х  рр.), 
об’єднання союзів українських комбатантів а. (1958), українська анти-
більшовицька ліга (1965), комітет оборони національних і людських прав 
в україні (1967), Фундація допомоги дітям Чорнобиля (1990) та ін.

Важливе значення українці в а. приділяють шкільництву. 1952 утво-
рена українська центральна шкільна рада а., головне завдання якої – 
об’єднання українських шкіл усіх штатів, видання підручників, підготовка 
вчителів.

НтШ в а. (1950) представляє українську науку в цій країні. Його чле-
ни відіграють провідну роль у створенні основ громадського, культурного, 
церковного і наукового життя української громади. діють лекторат украї-
ністики ім. м.Зерова в університеті ім. монаша в мельбурні (1983), центр 
українознавчих студій при університеті макворі в сіднеї (1984), асоціа-
ція україністів а. (1990). сприяючи розвиткові дослідницької і навчальної 
діяльності з україністики, вони підтримують тісні контакти з науковими 
організаціями за кордоном. 
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З початком масової імміграції українців в а. з’явилась українська пре-
са, яка базується на добровільній праці та фінансовій допомозі діаспорних 
організацій, церков. це часописи: найбільш поширені – “Вільна думка” та 
“церква і життя”, а також “Єдність”, “Бюлетень об’єднання українських 
католицьких організацій”, “інформаційний листок аБН”, “Наш фронт”, 
“Парафіяльні новини”, “Праця і життя”, “українець в австралії”, “Australian 
Ukrainian Review”, “Ukrainian Issues”.

театрально-мистецька творчість – одна з найпопулярніших серед 
україн ців а. В країні виступають ансамблі бандуристів ім. Г.китастого, ім. 
лесі українки, ім. Г.Хоткевича, “колорит”, ансамбль пісні й танцю “Єв-
шан”, хори “Боян”, “ластівка”, “сурма”, “Чайка”, танцювальні колективи: 
“Веселка”, “коломийка”, “кубанські козаки”, “дніпро”, ім. В.івасюка та ін.

літ.: мельников Ф. до історії української еміграції в австралії. В кн.: 
українці у вільному світі. – джерсі-сіті, 1954; українці в австралії: ма-
теріали до історії поселення українців в австралії. – мельбурн, 1966; іс-
торія українського поселення в австралії: доповіді з другої конференції. 
мельбурн. 5-7 квітня 1985. – мельбрун, 1985; Зберігаючи українську са-
мобутність. – к., 1992; Ukrainian Settlement in Australia, Fifth Conference, 
Melbourne. – Melbourne, 1993; микитович р. українці в науці п’ятого 
континенту //українська діаспора, 1994, №5; альманах українського 
життя в австралії. – сідней, 1994; енциклопедія української діаспори, 
т.4 (австралія–азія–африка). – київ–Нью–Йорк– Чикаго–мельбурн, 
1995; українці: історико-етнографічна монографія. – опішне, 1999, кн.і.; 
україн ці австралії: енциклопедичний довідник. – сідней, 2001. 

о.о.ковальчук.

“австрійсько-Український огляд. OesterreiCh-  
Uk rAinisChe rUndsChAU” – суспільно-політичне видання, яке є 
друкованим органом австрійсько-українського товариства. Засноване 9 
червня 1992 як двомовний часопис (українська та німецька мова). З часу 
заснування і до 2005 головним редактором «а.-у. о.» був Борис ямінський. 
має власну мережу кореспондентів в україні. Виходить неперіодич-
но, але, як правило, один раз на рік. рубрики огляду охоплюють хроніку 
австрійсько-українських відносин, бізнесові новини; подаються ексклю-
зивні інтерв’ю та політичні портрети австрійських та українських діячів, а 
також рецензії на нові книжкові видання, які стосуються історії та сього-
дення австрії та україни. З 1998 презентує новини, які стосуються діяль-
ності австрійсько-українського бюро кооперації в науці, освіті та культурі. 
регулярно подається хроніка діяльності посольства австрії в україні та 
посольства україни в австрії. Від 1995 в «а.-у. о.» встановлено традицію 
присвячення окремих номерів певній культурно-історичній події у дво-
сторонніх відносинах. у 1995 провідною темою випуску стало 400-річчя 


