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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

Круглашов А. М., Астапенко Т. С., Руссу В. В.

      Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття:  
довідник./ склад. А. М. Круглашов, Т. С. Астапенко,  
В. В. Руссу. - Ч.2.Чернівці, 2011. – 207 с. 

У частині ІІ довідника комплексно подана інформація про держави-члени 
Європейського Союзу, відомості про їх державний устрій, офіційну політику та 
членство в міжнародних організаціях. Надається статистика щодо населення 
та показники економічного розвитку. Коротко та лаконічно викладено 
інформацію про культуру та туризм в державах ЄС, охарактеризовано систему 
освіти та провідні навчальні заклади кожної з держав. Також в довіднику 
міститься інформаційний блок щодо візового режиму держав – членів ЄС, 
дані про роботу посольств та консульств. Корисні посилання, що містяться в 
довіднику дають змогу отримати більш детальну та розширену інформацію 
про кожну державу Європейського Союзу.

Видання орієнтоване на Центри європейської інформації для швидкого 
отримання відвідувачами відомостей та статистичних даних про держави-
члени ЄС. Також матеріали довідника можуть бути використані учнями 
і, особливо, студентами, які навчаються за напрямками «державне 
управління», «міжнародні відносини», «політологія», «історія».

Макетування та обкладинка Павчак І. І.
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Прапор Прапор Прапор

АВСТРІя БельгІя БОлгАРІя

14 20 28

Герб Герб Герб

Федеративна 
парламентська 
республіка
Столиця: Відень 
Площа: 83 871 кв. км.
Населення: 8, 214 млн. 
осіб (2010 р.)

Конституційна 
парламентська 
монархія
Столиця: Брюссель
Площа: 32 545 кв. км.
Населення: 10,676 млн. 
осіб  (2010 р.)

Республіка
Столиця: Софія
Площа: 110 994 кв. км. 
Населення: 7, 149 млн. 
осіб (2010 р.)

Зміст
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

Прапор Прапор Прапор

ВелиКА  
БРиТАнІя

гРецІя ДАнІя

34 40 48

Герб Герб Герб

Конституційна 
монархія
Столиця: лондон
Площа: 244 820 кв. км.
Населення: 61,612 млн. 
осіб  (2009 р.)

Парламентська 
республіка
Столиця: Афіни 
Площа: 131 957 кв. км.
Населення: 11,329 млрд 
осіб. (2010 р.)

Конституційна 
монархія
Столиця: Копенгаген
Площа: 43 094 кв. км. 
Населення: 5,558 млн. 
осіб (2010 р.)
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Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

Прапор Прапор Прапор

еСТОнІя ІРлАнДІя ІСПАнІя

56 62 68

Герб Герб Герб

Республіка
Столиця: Таллінн 
Площа: 45 227 кв. км.
Населення: 1,340 млн. 
осіб (2010 р.)

Демократична 
республіка
Столиця: Дублін
Площа: 70 273 кв. км.
Населення: 4,623 млн. 
осіб  (2010 р.)

Парламентська 
монархія
Столиця: Мадрид
Площа: 504 782 кв. км.
Населення: 58, 091 млн. 
осіб (2010 р.)
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

Прапор Прапор Прапор

ІТАлІя КІПР лАТВІя

76 84 90

Герб Герб Герб

Республіка
Столиця: Рим 
Площа: 301 230 кв. км.
Населення: 60, 626 млн. 
осіб (2010 р.)

Президентська 
республіка
Столиця: нікосія
Площа: 9 250 кв. км.
Населення: 1, 103 млн. 
осіб  (2010 р.)

Республіка
Столиця: Рига
Площа: 64 589 кв. км. 
Населення: 2, 218  млн. 
осіб (2010 р.)
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Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

Прапор Прапор Прапор

лиТВА люКСеМБуРг МАльТА

96 102 108

Герб Герб Герб

Республіка
Столиця: Вільнюс
Площа: 65 301 кв. км.
Населення: 3, 545 млн. 
осіб (2010 р.)

Конституційна 
монархія
Столиця: люксембург
Площа: 2 586 кв. км.
Населення: 497, 5 тис. 
осіб (2010 р.)

Парламентська 
республіка
Столиця: Валлетта
Площа: 316 кв. км. 
Населення: 406, 7 тис. 
осіб (2010 р.)
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

Прапор Прапор Прапор

нІДеРлАнДи нІМеччинА ПОльщА

116 124 130

Герб Герб Герб

Конституційна 
монархія
Столиця: Амстердам 
Площа: 41 526 кв. км.
Населення: 16, 783 млн. 
осіб (2010 р.)

Парламентська 
республіка
Столиця: Берлін
Площа: 357 021 кв. км.
Населення: 82, 283 млн. 
осіб  (2010 р.)

Республіка
Столиця: Варшава
Площа: 312 677 кв. км. 
Населення: 38, 464 
млн. осіб (2010 р.)
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Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

Прапор Прапор Прапор

ПОРТугАлІя РуМунІя СлОВАччинА

138 148 156

Герб Герб Герб

Президентська 
республіка
Столиця: лісабон 
Площа: 92 391 кв. км.
Населення: 10, 736 млн. 
осіб (2010 р.)

Демократична 
республіка
Столиця: Бухарест 
Площа: 238 391 кв. км.
Населення: 21, 959 млн. 
осіб  (2010 р.)

Республіка
Столиця: Братіслава
Площа: 49 036 кв. км. 
Населення: 5, 470 млн. 
осіб (2010 р.)
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

Прапор Прапор Прапор

СлОВенІя угОРщинА ФІнлянДІя

164 170 178

Герб Герб Герб

Парламентська 
республіка
Столиця: любляна 
Площа: 20 273 кв. км.
Населення: 2, 003 млн. 
осіб (2010 р.)

Парламентська 
республіка
Столиця: Будапешт
Площа: 93 030 кв. км.
Населення: 9, 992 млн. 
осіб  (2010 р.)

Президентська 
республіка
Столиця: гельсінкі
Площа: 338 145  кв. км. 
Населення: 5, 255  млн. 
осіб (2010 р.)
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Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

Прапор Прапор Прапор

ФРАнцІя чехІя ШВецІя

186 196 202

Герб Герб Герб

Президентська 
республіка
Столиця: Париж 
Площа: 551 695 кв. км.
Населення:  65, 073 млн. 
осіб (2010 р.)

Парламентська 
республіка
Столиця: Прага
Площа: 78 864 кв. км.
Населення: 10, 202 млн. 
осіб  (2010 р.)

Конституційна 
монархія
Столиця: Стокгольм
Площа: 449 964 кв. км. 
Населення: 9, 074 млн. 
осіб (2010 р.)
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

Австрія 1 

Бельгія 2

Болгарія 3

Велика Британія 4

Греція 5

Данія 6

Естонія 7

Ірландія 8

Іспанія 9

Італія 10

Кіпр 11

Латвія 12

Литва 13

Люксембург 14

Мальта 15

Нідерланди 16

Німеччина 17

Польща 18

Португалія 19

Румунія 20

Словаччина 21

Словенія 22

Угорщина 23

Фінляндія 24

Франція 25

Чехія 26

Швеція 27

Держави Євросоюзу
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Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

Карта Європи
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

федеративна парламентська 

республіка.

n глава держави: президент 

(обирається на 6 років).

n глава уряду: канцлер.

n Законодавчий орган:  

Парламент.

n Судова система: Конституційний 

суд (найстаріший в світі, діє з 1920 р.), 

Верховний суд, 4 апеляційних, 

окружні земельні та місцеві суди. 

Судді назначаються Міністерством 

юстиції. 

n Адміністративно- 

територіальний поділ: 

9 федеральних земель: 

Бургенланд, Каринтія, Нижня Австрія, 

Верхня Австрія, Зальцбург, Штирія, 

Тіроль, Форарльберг, місто Відень; 

федеральні землі поділяються на 

округи, округи – на громади.

n Армія: воєнні витрати –  

0,5% від ВНП;  

кількість військовослужбовців –  

50 тис. осіб (2009 р.).

АВСТРІЙСьКА 
РеСПуБлІКА
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Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ нАСелення

n Загальна кількість: 8, 214 млн 

осіб (2010 р.).

n Середня густота: 99 чол. на км2.

n Річний приріст: 0,042% (2010 р.).

n етнічний склад: австрійці 91,1%, 

колишні югослави 4% (хорвати, 

словенці, серби, боснійці), турки 

1,6%, німці 0,9%, інші 2,4%  

(2001 р. перепис).

n Поділ за релігійними уподобаннями: 

римокатолики 78%, протестанти 5%, 

інші віросповідання 4,5% , не належать 

до жодного віросповідання 9%.

n Міське населення: 67% (2008 р.).

n Сільське населення: 33% (2008 р.).

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу гОСПОДАРСТВА

n ВВП: $ 366, 3 млрд  (2010 р.).

n ВВП на душу населення:  

$ 40, 3 тис. (2010 р.).

n ІРлП: 0,951 – 15-те місце.

n Зайнятість населення: 

у сільському господарстві 4%,  

у промисловості 29%,  

у сфері послуг 67%.

n Основні виробничі центри: 

Відень, Грац, Донавіц, Капфенберг, 

Лінц, Форарльберг, Штейр, Нижня та 

Верхня Австрія.

Столиця: Відень –  
1 млн 651 тис. осіб.
Площа: 83 871 км2.
найбільші міста: 
Грац, Зальцбург, 
Іннсбрук, Клагенфурт, 
Лінц.
Офіційна мова: 
німецька.
найпоширеніші 
мови: словенська, 
хорватська, угорська.
Релігія: католицизм, 
протестантизм.
Валюта: євро.
Розмінна  
валюта: цент.

Код валюти: 978.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

n Основні види сільськогос-

подарської продукції: зернові 

(ячмінь, пшениця, кукурудза, 

овес), цукрові буряки, картопля 

та фрукти, технічні культури; 

продукція тваринництва.

n Основні види промис-

лової продукції: машини та 

обладнання, транспортне та 

автомобільне устаткування, папір 

та пиломатеріали, текстиль, одяг, 

залізо і сталь, текстильні та хімічні 

вироби, електроніка.

n Зростання економіки за рік:  

2% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 3,4%  

(2007-2008 рр.).

n експорт: $ 157, 4 млрд   

(2010 р.).

n експорт-товари: машини 

та обладнання, транспортні 

засоби та запасні частини, 

папір і картон, метал, хімікати, 

залізо і сталь, текстиль, продукти 

харчування. 

n експорт-партнери: Німеччина 

30,96%, Італія 8,17%, Швейцарія 

4,99%, США 3,99% (2009 р.).

n Імпорт: $ 156 млрд  (2010 р.).

n Імпорт – товари: машини та 

обладнання, транспортні засоби, 

хімічні речовини, металеві 

вироби, нафта і нафтопродукти, 

продукти харчування. 

n Імпорт-партнери: Німеччина 

45,07%, Швейцарія 6,76%, Італія 

6,66%, Нідерланди 4,03% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 297, 2 млрд  (2010 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні  

свята (вихідні дні): Вознесіння 

Христове, Другий день Трійці, 

Свято тіла Христового, 

Національне свято Австрійської 

республіки – 26 жовтня, свято 

всіх святих – 1 листопада, 

День св. Діви Марії – 8 грудня, 

Різдво – 25 та 26 грудня.

n Видатні об’єкти культури: 

Історичні центри міст: Відень, 

Грац, Зальцбург, Палац і сади 

Шенбрунн, Культурні ландшафти: 

Вахау, Ферте Нойзідлер, 

Хальштатт Дахштайн, Залізниця 

Земмерінг; Державна опера, 

Музеумсквартьє (найбільший 

музейний комплекс в Європі).

n Постійно діючі соціокультур-

ні фестивалі та акції: Віденські 

бали, найвідоміший Опернбаль, 
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проходит у Віденському оперному 

театрі (лютий), «Віденські 

фестивальні тижні» (травень-

червень), кінофестиваль «Vienalle», 

Віденський та Зальцбурзький 

музичні фестивалі (черевень-

вересень), селянське свято 

Альмабтриб (жовтень).

n Кількість туристів за рік: 

близько 20 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: 

загальнообов’язкова освіта  

з шестирічного віку  

і продовжується дев’ять років. 

Навчання в державних школах 

і отримання вищої освіти – 

безплатне. В країні 18 вузів,  

12 університетів.

n Провідні вищі навчальні  

заклади: Віденський 

університет, Віденський 

університет музики й 

виконавського мистецтва, 

Академія образотворчих 

мистецтв, Технічний університет, 

Дунайський університет 

післядипломної освіти.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний 

курс: підтримка правопорядку 

та законності. Протягом 

багатьох десятиліть у країні 

підтримувався соціальний мир 

(на основі високорозвиненої 

соціальної держави, 

завдяки системі соціального 

партнерства і співучасті в 

управлінні). Основні партії 

Австрійська народна партія, 

Соціал-демократична партія 

Австрії, Партія свободи.

Зовнішньополітичний 

курс: прийнята до ООН у 

1995 р. Є членом більшості 

міжнародних фінансових 

організацій, МАГАТЕ, ЄС. У Відні 

розташовані штаб-квартири 

трьох закладів ООН. Раніше 

підтримувала статус постійного 

нейтралітету. В останнє 

десятиліття уряд країни змінив 

політику у напрямку посилення 

співпраці у регіоні ЦСЄ та 

підтримки розширення ЄС.

n Ставлення до Європей-

ської Конституції (офіційна 

позиція): Австрія є один з 

найактивніших прихильників 

поглиблення інтеграції в межах 

ЄС, що виявилося у повній 
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підтримці нею проекту Конституції 

ЄС. Водночас як невелика країна 

вона прагне зберегти рівень 

представництва в органах ЄС та 

механізми впливу на процеси 

прийняття загальнокомунітарних 

рішень, використовуючи метод 

колективного впливу на позицію 

провідних країн-членів.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, СОТ, МБРР, ОБСЄ, ЄС,  

МВФ, ОЕСР, РЄ, ЕКА, ЕМС, 

МФЧХіЧП та ін.

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1956 р. 

член Ради Європи, 1960 р. член 

ЄАВТ, 1995 р. – вступ до ЄС.

n членство в нАТО: підтримує 

статус постійного нейтралітету  

та відмову від участі у військово-

політичних блоках. З 1995 р. 

бере участь у програмі НАТО 

«Партнерство в ім’я миру».

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Оформлення візи: видається 

Австрійським консульством

• Віза А (транзитна, для подорожей 

літаком), дозволяє перебування 

у міжнародній транзитній зоні 

аеропорту, не дозволяє в’їзд на 

територію країни;

• Віза В (транзитна), для 

подорожей через Австрію  

та інші країни Шенгенської 

угоди, до країни, що не входить 

до Шенгену;

• Віза С (короткочасне 

перебування), право на 

в’їзд до Австрію, інших країн 

Шенгенського простору на 

період до 90 днів;

• національна Австрійська 

віза D: право на перебування в 

країні 3-6 місяців.

n Посольство Австрійської  

Республіки в україні:

вул. Івана Франка, 33,  

м. Київ, 01030.

Тел.: +38 (044) 277 27 90

Факс: +38(044)230 23 52

Web-сайт: http://www.bmeia.

gv.at/ua/posolstvo/m-kijiv.html

E-mail: kiew-ob@bmeia.gv.at

надзвичайний і повноважний 

Посол Маркус Вукетіч

Консульський відділ:

Тел.: +38 (044) 277 27 90

Факс: +38 (044) 287 54 65 
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E-mail: kiew-ob@bmeia.gv.at 

Прийомні дні: понеділок – 

п’ятниця, 09.30 – 12.00. 

Видача паспортів: понеділок – 

п’ятниця, 15.00 – 16.00.  

n Почесні консульства

у м. львові (без права  

видання паспортів):

просп. Шевченка, 26, а/с 6688, 

м. Львів, 79005 

Тел.: +38 (032) 261 20 14

Факс: +38 (032) 261 20 14

E-mail: oe_konsulat@lvivonline.com

у м. харкові:

пл. Свободи, 7,  

 м. Харків, 61022 

Тел.: +38 (057) 758 01 77, 758 06 12

Факс: +38(057) 758 06 57

E-mail: konsulat@ukrsat.kharkov.ua

у м. Донецьку

вул. Артема 131, м. Донецьк, 83015 

Тел.: +38 (062) 381 08 72, 381 76 50

Факс: +38 (062) 381 76 53

E-mail: konsulat.donezk@austria.

com.ua

n Корисні посилання:

• Європейський портал http://

www.evropa.org.ua/country/aus-

tria/index.htm

• Програма розвитку 

українських проєвропейських 

організацій 

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/01/index.html

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/aut/austria.shtml

• Туристична інформація  

про країну  

http://www.algol.com.ua/lindex.php

• Сайт центрального розвід-

увального управління –  

https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/

geos/en.htm
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

конституційна парламентська 

монархія.

n глава держави: монарх –  

Король Альберт II (з 1993 р.).

n глава уряду: прем’єр-міністр –  

Ів Летерм (з листопада 2009 р.).

n Законодавчий орган: Парламент.

n Судова система: вищий судовий 

орган – Касаційний суд; існує 5 

апеляційних судів (у Брюсселі, Льєжі, 

Монсе, Ганде і Антверпені). Справи щодо 

найтяжчих злочинів розглядають суди 

присяжних. Органом конституційного 

контролю є Конституційний суд, вищим 

органом адміністративної юстиції – 

Державна рада. Суди першої інстанції 

функціонують у 26 судових округах, до 

них належать також і суди (трибунали) 

з трудових і комерційних спорів. 

Звичайні цивільні та кримінальні справи 

розглядаються мировими суддями.

n Адміністративно- 

територіальний поділ: 

Бельгія поділяється на 3 регіони: 

Брюссельський столичний (власне 

КОРОлІВСТВО 
БельгІя 
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
Брюссель і 18 приміських громад), 

Валлонія, Фландрія,  

які діляться на 10 провінцій  

(по 5 у Фландрії й Валлонії),  

а провінції — на громади.

n Армія: 

воєнні витрати – 1,3%  

від ВВП (2009 р.). 

Кількість військовослужбовців  

39 400 чол. (2009 р.). 

Військові сили складаються  

із сухопутних військ – 26,4 тис. чол., 

військово-повітряних сил – 11,6 тис., 

військово-морських – 2,6 тис.

 

нАСелення

n Загальна кількість:  

10,676 млн чол. (2010 р.).

n Середня густота:  

334,4 чол. на км2 (2009 р.).

n Річний приріст:  

0,12% (2007 р.).

n етнічний склад: фламандці 58%, 

франкомовні Валлонії і Брюсселя 

31%, інші 11% .

n Поділ за релігійними  

уподобаннями:  

римо-католики – 75%, інші  

(у т.ч. протестанти) – 25%.

n Міське населення: 97%.

n Сільське населення: 3%.

Столиця: Брюссель  
1 104 346 осіб 
(станом на 2010 р.).
Площа: 32 545 км2.
найбільші міста: 
Антверпен, Льовен, 
Мехелен, Гент, Брюгге, 
Льєж.
Офіційні мови: 
нідерландська, 
французька, 
німецька.
найпоширеніші 
мови: валлонська, 
діалекти 
нідерландської мови.
Релігія:  
римсько католицька.
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 
цент.

Код валюти: 978.
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ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: 376,5 млрд  доларів США 

(2009 р.).

n ВВП на душу населення:  

36,2 тис. доларів США (2009 р.).

n ІРлП: 0,948 – 17-те місце.

n Зайнятість населення:  

у сільському господарстві – 2%, 

у промисловості – 25%,  

у сфері послуг – 73%.

n Основні виробничі центри: 

Антверпен, Брюссель, 

Антверпен, Брюгге, Верв’ю,  

Гент, Кортрейк, Льєж, Мехелен, 

Монс, Намюр, Турне, Шарлеруа.

n Основні види сільськогос-

подарської продукції: зернові, 

овочі, фрукти, тютюн, свинина, 

яловичина, молочна продукція.

n Основні види промислової 

продукції: машини  

та обладнання, транспортне 

обладнання, наукове 

обладнання, продукти 

харчування та напої, хімічна 

продукція, текстиль, скло, 

бензинове та дизельне паливо.

n Зростання економіки за рік: 

1,4% (2008 р.).

n Темпи інфляції:  

4,5% (2007-2008 рр.).

n експорт: 468,7 млрд  доларів 

США (2008 р.) та 242,445 млрд  

євро. (січень-листопад 2009 р.).

n експорт-товари: літаки, 

машини і устаткування, нафта 

і нафтопродукти, автомобілі, 

продукти хімічної, переробної 

промисловості, тютюн, 

фармацевтичні препарати, 

сільськогосподарська 

продукція, продукти харчування, 

електронне й телекомунікаційне 

устаткування, кіно й телевізійні 

програми. 

n експорт-партнери: держави 

ЄС – 60,9% (Німеччина – 19,5%, 

Франція – 16,7%, Нідерланди – 

11,9%, Великобританія – 7,6%, 

Італія – 5,2%), США – 5,7%.

n Імпорт: 645,7 млрд  доларів 

США (2008 р.) та 229,377 млрд  

дол. (січень-листопад 2009 р.) .

n Імпорт-товари: продукти 

переробної, машинобудівної 

галузей, паливо, сировина, 

метали, продукти харчування, 

промислові товари. 

n Імпорт – партнери: держави 

ЄС – 57,6% (Німеччина – 17,7%, 

Нідерланди – 17,6%, Франція – 
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11,2%, Великобританія – 6,2%, 

Ірландія – 4,9), США – 5,4%, 

Китай – 4,1%.

n надходження іноземних  

інвестицій: 61,99 млрд  дол. США 

(2006 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січня), 

Великдень, День праці  

(1 травня), Вознесіння Господнє, 

День Святої Трійці, День 

незалежності (День присяги 

короля) (21 липня), День всіх 

святих (1 листопада), День 

примирення (11 листопада), 

День королівської династії (15 

листопада), Різдво (25 грудня), 

День подарунків (26 грудня).

n Видатні об’єкти культури: 

Фландрські чернечі громади 

(Бегінаж), Площа Гран-Плас 

(Брюссель), Дзвіниці-беффруа 

міст Бельгії, Історичний центр 

міста Брюгге, Міські особняки 

архітектора Віктора Орта: Готель-

Тассель, Готель-Сольве, Готель-

ван-Етвельде, а також власний 

будинок-майстерня Орта (Музей 

Орта), Неолітичні каменярні 

в районі Спьєнн (Монс), 

Кафедральний собор Нотр-Дам в 

місті Турне, Музейний комплекс 

видавництва і типографії 

Плантен-Морентюс (Антверпен), 

Будинок Стокле (Брюссель).

n Постійно діючі соціокультур-

ні фестивалі та акції:  

м. Брюссель – Міжнародний 

фестиваль фільмів у жанрі 

фентезі, наукової фантастики і 

трилерів (березень); м. Антверпен 

– літній міжнародний джаз-

фестиваль, музичний фестиваль 

«Вілрейк» (середина серпня), 

концерти церковного дзвону  

в соборі Богоматері (травень – 

вересень, кожну неділю 

пополудні); м. Бенше Карнавал 

(середина лютого, перед 

Великим постом); м. Брюгге 

Фестиваль шоколаду (травень), 

Свято каналів у (кінець серпня, 

один раз на 2 роки), Фестиваль 

льодових скульптур (грудень);  

м. Діксмюде – пивний фестиваль 

у (друга половина жовтня);  

м. Монс – свято Золотої 

колісниці або Битви з драконом 

(кінець травня); м. Остенде – 
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ринок антикваріату (серпень), 

Міжнародний фестиваль 

феєрверків (третя неділя 

серпня), Фестиваль котів (перша 

половина травня).

n Кількість туристів за рік: 

більше 3,5 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: включає 

такі рівні: початкова або 

елементарна освіта (триває 

6 років, з 6-річного віку в 

початкових школах), 4-річна 

базова (неповна загальна 

середня) освіта, що складається 

з двох послідовних періодів 

по 2 роки кожний, заключний 

2-річний цикл повної середньої 

освіти. Вища освіта організована 

за типом бакалавр магістр, 

поділяється на вищу професійну 

освіту (курси бакалавра, 

пропонується тільки в інститутах/

коледжах) та академічну освіту 

(курси бакалавра і магістра, 

можна отримати в університетах, 

інститутах/коледжах).

n Провідні вищі навчальні 

заклади: Льєжський державний 

університет, Університет 

в Монсе-Ено, Державний 

Гентський університет, Вільний 

Брюссельський університет, 

Лувенський католицький 

університет, Королівська 

військова школа.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

основні партії – Ліберально-

демократична партія, 

Соціалістична прогресивна 

альтернатива, Фламандський 

інтерес (крайня права партія), 

Партія «Зелених», Новий 

фламандський альянс (право-

ліберальна партія), Спірит 

(право-консервативна партія), 

Список Дедеккера (крайня 

права партія), Соціалістична 

партія.

n Зовнішньополітичний 

курс: головні пріоритети 

сприяння зміцненню 

міжнародного потенціалу 

«трансформованого» Євросоюзу 

і реорганізації глобальних 

механізмів міжнародних 

відносин шляхом проведення 

кардинальної реформи ООН та 

її інститутів. Бельгія підкреслює 
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пріоритетність своєї участі в 

НАТО і ЗЄС, має намір зберігати 

свій зовнішньополітичний 

«профіль» у питаннях побудови 

нової європейської архітектури 

безпеки, Центральної та 

Південної Африки, організації 

Конвенції про заборону 

протипіхотних мін.

n членство в Міжнародних  

організаціях

СОТ, ООН, ЄКА, ЄМС, ЄІБ, ЄС, 

МБРР, МВФ, МФКК, НАТО, 

ОБСЄ, ОЕСР, ЗЄС, МОМ, ФАТФ, 

МВФ, МБРР, ЄЕК, РЄ, МОП, 

Європол, МОФ, Бельгійсько-

Люксембурзький економічний 

союз, об’єднання Бенілюкс.

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин):  

1951 р. – підписала договір 

про заснування Європейського 

об’єднання вугілля і сталі, 1957 р. 

– вступ до ЄС, 1 липня 2010 р. 

– Бельгія стала президентською 

країною в ЄС на півроку. В 

Брюсселі знаходиться Рада ЄС.

n членство в нАТО: вступ до 

НАТО – 4 квітня 1949 р. (одна 

із країн-засновниць), Штаб-

квартира ради НАТО знаходиться 

в Брюсселі.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Посольство Королівства  

Бельгія в україні:

вул. Леонтовича, 4,  

м. Київ, 01030

Тел.: +380 44 238 2600

Факс: +380 44 238 2601

Web-сайт: http://www.diplomatie.

be/kiev

Е-mаil: ambabel@kiev.farlep.net

надзвичаний і повноважний 

посол – Марк Вінк.

Консульський відділ:

Факс: +380 44 238 26 02

Е-mаil: ambelvisakiev@voliacable.com

Почесне консульство  

Королівства Бельгія у львові:

вул. Івана Франка, 14,  

м. Львів, 79005

Тел.: +380 32 260 2080

Е-mаil: consulbelg@org.lviv.net

n Корисні посилання:

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках – 

uk.wikipedia.org/wiki/Бельгія

http://www.pro-benelux.ru/bel-
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gium/svit.ukrinform.ua/Belgium/

belgium.php

• Програма розвитку україн-

ських проєвропейських  

організацій 

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/02/index.

html#start

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/bel/belgium.shtml

• Зовнішня політика Бельгії 

http://www.nasledie.ru/oboz/

N02_99/2_08.HTM

• Сайт центрального розвід-

увального управління –  

https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/

geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

республіка.

n глава держави: президент 

(обирається на 5 років).

n глава уряду: прем’єр-міністр. 

n Законодавчий орган: 

однопалатний парламент –  

«Народні збори»  

(обирається на 4 роки).

n Судова система: Верховний 

касаційний суд, Верховний 

адміністративний суд, апеляційні, 

окружні, військові та районні суди. 

Конституційний суд є 

спеціалізованим органом 

конституційного контролю в Болгарії

Адміністративно-територіальний 

поділ: 28 областей.

n Армія: збройні сили включають: 

сухопутні війська, військово-

повітряні і військово-морські сили. 

Термін служби – 6 місяців.

 

нАСелення

n Загальна кількість:  

7, 149 млн осіб (2010 р.).

РеСПуБлІКА 
БОлгАРІя
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
n Середня густота: 70 чол. на км2 .

n Річний приріст: -0,768% (2010 р.).

n етнічний склад: болгари – 83,9%, 

турки – 9,4%, роми – 4,7%, інші – 2%  

(у тому числі македонці, вірмени, 

татари, черкеси) (2001 р. перепис). 

n Поділ за релігійними  

уподобаннями: Болгарська 

Православна Церква – 82,6%, 

мусульмани – 12,2%, інші християни 

– 1,2%, інші віросповідання 4%  

(2001 р. перепис). 

n Міське населення: 71% (2008 р.).

n Сільське населення: 29% (2008 р.)

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 44, 8 млрд  (2009 р.).

https://www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/bu.html

n ВВП на душу населення:  

$ 12,800 (2010 р.).

n ІРлП: 0,824 – 53-те місце.

n Зайнятість населення: сільське 

господарство: 7,5%, промисловість: 

36,4% Послуги: 56,1% (2008 р.).

n Основні виробничі центри: 

Софійсько-Перникський 

промисловий комплекс; Південно-

Східний район: Пловдів, Бургас, 

Стара-Загора і Хасково;  

Столиця: Софія 
1,114 млн осіб.
Площа: 110 994 км2.
найбільші міста: 
Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе.
Офіційна мова: 
болгарська.
найпоширеніші 
мови: турецька, 
циганська.
Релігія: православне 
християнство.
Валюта:  
болгарський лев.
Розмінна валюта: 
стотинка.

Код валюти: 100.
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Північно-Східний район: Варна, 

Русе і Разград.

 

n Основні види сільськогоспо-

дарської продукції: зернові, 

цукровий буряк, кукурудза, овочі; 

розводять вівці, мули, худобу.

n Основні види промислової 

продукції: чорні та кольорові 

метали, металургія, будівельні 

матеріали, машини та обладнання, 

хімічні, фарфорові, текстильні, 

хутряні, шкіряні вироби.

n Зростання економіки за рік: 

6,2% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 2,1% (2010 р.).

n експорт: $ 19,3 млрд  (2010 р.).

n експорт – товари: одяг, 

взуття, залізо і сталь, машини і 

обладнання, паливо.

n експорт-партнери: Німеччина 

11,21%, Греція 9,43%, Італія 

9,24%, Румунія 8,52%, Туреччина 

7,33%, Бельгія 5,61%, Франція 

4,44% (2009 р.).

n Імпорт: $ 22,7 млрд  (2010 р.). 

n Імпорт-товари: машини та 

обладнання, метали і руди; 

хімікати і пластмас, палива, 

мінерали і сировина; 

n Імпорт-партнери: Росія 

13,14%, Німеччина 12,23%, 

Італія 7,78%, Греція 6,17%, 

Румунія 5,65%, Туреччина 5,48%, 

Україна 4,81%, Австрія 4,08% 

(2009 р.).

надходження іноземних  

інвестицій: $ 1372 млн  

(на 31 грудня 2010 р.). 

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): День Визволення 

від турецького поневолення – 3 

березня, Великдень, День Праці 

– 1 травня, День слов’янської 

писемності 24 травня, День 

Воз’єднання 6 вересня, День 

незалежності 22 вересня, Різдво 

Христове 25 грудня.

n Видатні об’єкти культури: 

внесені до списку світової 

спадщини ЮНЕСКО 

Казанлишська гробниця, 

Мадарський кіннотник, Боянська 

церква, Іванівські скельні 

церкви, Старе місто Несебр, 

Рильський монастир, Народний 

парк Пирин, Біосферний 

заповідник Сребрна, Фракійська 

гробниця; будинок-музей Ванги 

в м. Петриче, Античне місто 
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Севтополіс, Кафедральний собор 

Олександра Невського.

n Постійно діючі соціокультурні 

фестивалі та акції: Фестиваль 

Троянд, м. Казанлак (травень), 

Міжнародний дитячий фестиваль 

«Сонце – Радість – Краса»,  

м. Несебр (червень), Свято 

Паневритмії (18 серпня), 

Національний фольклорний 

фестиваль в м. Копрівштіце.

n Кількість туристів за рік: 

близько 2,8 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: основна 

обов’язкова освіта (8 років), 

середня освіта –  

в загальноосвітніх школах, 

професійно-технічних училищах, 

технікумах, професійних 

гімназіях, вища освіта – у 

коледжах, університетах, 

спеціалізованих інститутах.

n Провідні вищі навчальні 

заклади: Софійський 

університет «Св. Клімент 

Охридський», Софійський 

технічний університет, 

Пловдівський університет «Пасій 

Хілендарський», Південно-

Західний університет «Неофіт 

Рильський! м. Благоєвграда, 

Вище військово-морське 

училище «Нікола Й. Ванцаров» 

м. Варни, Медичний 

університет м. Варни.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

після прийняття 13 липня 1991 р. 

нової Конституції країни 

Болгарія є республікою з 

парламентською формою 

правління, унітарною державою, 

в якій не допускаються 

автономії. Сповідується принцип 

політичного плюралізму в 

організації політичного життя.

n Зовнішньополітичний курс: 

реалізується згідно принципів і 

норм міжнародного права. Його 

основні цілі – національна 

безпека, незалежність держави, 

добробут і основні права та 

свободи громадян, сприяння 

встановленню справедливого 

міжнародного порядку.

n членство в Міжнародних  

організаціях

ООН, ЄС, НАТО та ін.
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n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1999 р. – 

Болгарія отримує запрошення  

до початку переговорів про 

членство в ЄС; 2000 р. – 

розпочато переговори щодо 

приєднання до ЄС; 26.04.2005 р. 

– підписано договір про вступ до 

ЄС; 01.01.2007 р. – вступ 

Болгарії до ЄС.

n членство в нАТО: 1989 р.  

у Вашингтоні були домовлені 

перші «дипломатичні» відносини 

між Болгарією та НАТО; 1999 р. 

Болгарія дозволила 

використання свого повітряного 

простору літаками НАТО під час 

військових дій в Югославії, 2001 р. 

вперше в країні була створена 

тимчасова американська база 

для заправки літаків НАТО, 

21.11.2002 р. Болгарія офіційно 

запрошена для вступу в НАТО, 

18.03.2004 р. – Болгарський 

парламент ратифікував договір 

про вступ до НАТО.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Оформлення візи: Болгарія 

не є країною Шенгенської угоди, 

навіть при наявності 

шенгенської візи, оформлюється 

болгарська віза.

• Короткотермінова віза для 

туристичних поїздок, 

відвідування рідних тощо. 

Видається двократна віза для 

виїзду на екскурсії до Туреччини.

• Групова віза для групи 

громадян однієї країни, надає 

право на однократний або 

двократний проїзд через 

територію країни або 

однократний в’їзд і перебування 

терміном не більше 30 днів. 

• Транзитна віза для транзиту 

через територію Болгарії в інші 

країни. 

• Віза довготермінового 

перебування для осіб, які 

бажають отримати вид на 

проживання або навчання 

(терміном на 1 рік).

• Туристична віза – безплатна 

для дітей віком до 16 років і для 

дорослих після 60 років, 

сплачується лише обробка 

поданих документів.

Посольство Болгарії в україні:

Україна м. Київ вул. Госпітальна, 1

Тел.: (044) 235-52-96, 246-72-
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37, 246-76-72, 225-52-96,  

225-43-89

Факс: (044) 235-51-19, 224-99-29

Web-сайт: http://www.mfa.bg/kyiv/

E-mail: embbul@carrier.kiev.ua, 

embuln@i.kiev.ua

надзвичайний і повноважний 

Посол – Дімітар Владіміров.

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 09.00-17.30

Консульський відділ:

Тел.: (044)-246-72-37, 224-61-

64, 224-62-05

Факс: (044)-246-76-72

Прийомні дні:  

понеділок-п’ятниця 09:00-12:00

 

генеральне консульство  

Республіки Болгарія  

в м. Одеса

Канцелярія: м. Одеса,  

вул. Посметного, 9 

Тел.: (0482) 66-60-92,  

63-35-73 

Факс: (0482) 66-20-15 

E-mail: genkon@te.net.ua 

Режим роботи: 9.00-18.00 

КОРиСнІ ПОСилАння:

• Загальна інформація  

про країну – http://ostrovskogo.

ok.net.ua/bolgariya.htm

http://www.200stran.ru/coun-

try_more29.html#detail_population

• Політична система  

і державний устрій  

http://www.refine.org.ua/ 

pageid-5145-11.html

• Болгарія і нАТО http://www.

aboutbulgaria.biz/bulgaria/bul-

garia_nato.php

• Освітні заклади 

http://www.cprb.ru/opros1.

php?poz=360

• Інформація щодо отримання 

візи http://www.dinai.com/

Docs/Poezdki/BOLGARIYA.htm

http://www.gryntour.lviv.ua/

news/view/45.html

• Курорти Болгарії http://tyrist.

lviv.ua/view_post.php?id=4

• Сайт центрального розвід-

увального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

конституційна монархія.

Глава держави: монарх – Королева 

Єлизавета ІІ (з 6 лютого 1952 р.).

n глава уряду: прем’єр-міністр.

Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: кожна частина 

країни має власну судову службу. 

Більшість судів Англії та Уельсу 

підпорядковані Судовій службі Її 

Величності. Районні суди в Шотландії 

підпорядковуються Шотландській 

асоціації юриспруденції. Правочинна 

частина Палати Лордів в Англії 

слухає остаточні апеляції проти 

кримінальних і цивільних вироків судів 

в Англії й Уельсі, а також в Північній 

Ірландії. Нині в Шотландії лише 

апеляції у цивільних справах можуть 

подаватися до Палати Лордів. З 2009 р. 

правочинну функцію Палати Лордів 

замінено новим Верховним судом, 

який слухатиме остаточні апеляції у 

ВелиКА 
БРиТАнІя

(Сполучене Королівство 
Великої Британії  
та Північної Ірландії)
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
більшості кримінальних і цивільних 

справ у країні.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 4 головні адміністративно-

політичні частини (історичні 

країни): Англія (39 графств, 6 

метрополітенських графств та 

Великий Лондон), адміністративний 

центр — Лондон; Уельс (22 унітарні 

утворення: 9 графств, 3 міста й 10 

міст-графств), адміністративний 

центр — Кардіфф; Шотландія (12 

областей: 9 округів і 3 загальні 

території), адміністративний центр 

— Едінбург; Північна Ірландія 

(26 округів), адміністративний 

центр — Белфаст. Також до складу 

Великобританії входять Ангілья, 

Бермуди, Британська територія 

в Індійському океані, Британські 

Віргінські острови, Кайманови 

острови, Фолклендські острови, 

Гібралтар, Монтсеррат, Піткерн, 

Свята Єлена, Південна Джорджія 

і Південні Сандвічеві острови, 

острови Теркс і Кайкос.

 

n Армія: воєнні витрати – 2,4% від 

ВВП. Військові сили складаються із 

сухопутних військ 113,5 тис. чол., 

Королівських повітряно-морських 

Столиця: Лондон –  
7,5 млн осіб.
Площа: 244 820 км2.
найбільші міста: 
Бірмінґем, Ліверпуль, 
Манчестер (Англія), 
Белфаст, Лондондеррі 
(Північна Ірландія), 
Единбург, Глазго 
(Шотландія), Суонсі.
Офіційні мови: 
англійська, валлійська.
найпоширеніші мови: 
гельська.
Релігія: християнство 
(католицизм, 
протестантизм).
Валюта: фунт стерлінг.
Розмінна валюта: 
пенс.

Код валюти: 826.
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сил (включаючи морську піхоту) 

– 43,7 тис., Королівських 

військово-повітряних сил –  

52,5 тис.

нАСелення

n Загальна кількість:  

61,612 млн чол. (2009 р.).

n Середня густота: 246 чол. 

на км2 (2008 р.).

n Річний приріст: 0,2% (2005 р.).

n етнічний склад: 81,5% 

англійці, 9,6% шотландці, 

1,9% валлійці (уельсьці), 2,4% 

ірландці, 1,8% ольстерці.

n Поділ за релігійними  

уподобаннями: християни 

(в тому числі прихильники 

англіканської церкви,  

католики, методисти) – 71,6%, 

мусульмани – 2,7%, інші  

релігії та атеїсти – 25,7%.

n Міське населення: 89%.

n Сільське населення: 11%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: 2,231 трлн. дол.  

США (2009 р.).

n ВВП на душу населення: 37 

400 дол. США (2009 р.).

n ІРлП: 0,946 – 16-те місце.

n Зайнятість населення:  

у сільському господарстві – 

1,4%, у промисловості – 18,2%,  

у сфері послуг – 80,4%.

n Основні виробничі центри: 

Бірмінгем, Брадфорд, Дербі, 

Ковентрі Ліверпуль, Лідс, 

Манчестер, Сток-он-Трент.

n Основні види сільсько-

господарської продукції: 

пшениця, ячмінь, овес, рапс, 

картопля, цукрові буряки, яблука 

та інші фрукти. Тваринництво, 

здебільшого, представляє 

велика рогата худоба та вівці.

n Основні види промислової 

продукції: нафта і газ, машини 

та обладнання, продукція: 

важкої, металургійної, 

хімічної, корабле– та 

авіабудівної, паперової, 

харчової, текстильної, легкої 

промисловості.

n Зростання економіки за рік: 

1% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 3,5% (2007-

2008 рр.).

n експорт: 468,7 млрд  доларів 

США (2008 р.).

n експорт-товари: літаки, 
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машини і устаткування, нафта 

і нафтопродукти, автомобілі, 

продукти хімічної, переробної 

промисловості, тютюн, 

фармацевтичні препарати, 

сільськогосподарська продукція, 

продукти харчування, електронне 

й телекомунікаційне устаткування, 

кіно й телевізійні програми. 

n експорт – партнери: країни 

ЄС – 54% (Німеччина – 11%, 

Франція – 8%, Ірландія – 8%, 

Голландія – 7%), США – 14%.

n 2 645,7 млрд  доларів США 

(2008 р.).

n Імпорт-товари: продукти 

переробної, машинобудівної 

галузей, паливо, сировина, 

метали, продукти харчування, 

промислові товари. 

n Імпорт-партнери: країни ЄС – 

48% (Німеччина – 14%, Франція 

– 7%, Голландія – 7%), США – 

9%, Японія – 5%.

n надходження іноземних  

інвестицій: 139,8 млрд   

дол. США (2006 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні 

свята (вихідні дні): Новий 

рік (1 січня), Пасха (квітень), 

день народження Королеви 

Єлизавети ІІ (8 червня), 

Серпневий день відпочинку 

(останній понеділок серпня), 

Різдво (25-26 грудня).

n Видатні об’єкти культури: 

Британський музей, Лондонська 

Національна галерея, 

Музей природничої історії, 

Лондонський Тауер, Стіна 

Адріана, Абатство Битви, Йорк, 

Віндзорський замок.

n Постійно діючі соціокультур-

ні фестивалі та акції: в Англії: 

фестиваль сажотрусів Рочестера 

(травень); фестиваль з катання 

сиру, пагорб Купера у Графстві 

Глостершир (останній день 

весни); міжнародний фестиваль 

сучасного мистецтва, вуличного 

театру, класичної музики, м. Бат 

(початок червня); королівська 

регата в м. Хенлі (початок 

липня); фестиваль «Біттлз», м. 

Ліверпуль (серпень); змагання 

керованих літальних апаратів 

«Богнорський літун», м. Богнор 

Реґіс (вересень); свято Робіна 

Гуда в м. Ноттінгем (жовтень); 

перегони на старовинних 



38

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

автомобілях, м. Лондон –  

м. Брайтон (листопад).  

В Уельсі: міжнародний музичний 

фестиваль (липень), королівське 

національне свято, м. Аберістуїт 

(серпень). У Шотландії: 

міжнародний фестиваль 

народної творчості, м. Едінбург 

(квітень); театральний сезон, 

м. Пітлохра (травень-жовтень); 

королівське свято (початок 

вересня).

n Кількість туристів за рік: 

більше 20 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: державна 

(безкоштовна, лише для підданих 

Об’єднаного королівства) і 

приватна (платна, відкрита і для 

іноземних учнів). Складається з 

чотирьох рівнів: початкового (з 5 

до 11 років), середнього (з 11 до 

16 років), післяшкільного (з 16 до 

17 років) і вищого (з 18 років).

n Провідні вищі навчаль-

ні заклади: Кембриджський, 

Оксфордський, Даремський 

університети, Королівський коледж 

музики, Лондонський імперський 

та Лондонський Університетський 

коледжі, Ґілдхолська школа музики 

й театру.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

основні партії – Лейбористська 

партія, Консервативна партія, 

Ліберальні демократи, Народна 

партія Уельсу, Шотландська 

народна партія.

n Зовнішньополітичний курс: 

Разом з Канадою, Францією, 

Німеччиною, Італією, Японією, 

Росією та США є членом 

«великої вісімки». Співпрацює з 

ключовими світовими інст 

членСТВО В МІЖнАРОДних  

ОРгАнІЗАцІях

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин):  1960 р.  – 

увійшла до Європейської асоціації 

вільної торгівлі (ЕАСТ), 1 січня 

1973 р. приєдналася до ЄС.

n членство в нАТО: вступ до 

НАТО – 4 квітня 1949 р., військові 

сили країни є активними і 

постійними учасниками операцій 

НАТО та сил коаліції в Іраку та 

Афганістані.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Посольство Великої Британії  
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в україні:

вул. Десятинна, 9, м. Київ, 01025

Тел.: +380 44 490 3660 

(загальний)

Web-сайт: http://ukinukraine.fco.

gov.uk/uk/

E-mail: ukembinf@gmail.com

Посол Лі Тернер.

Візовий відділ:

вул. Глибочицька, 4,  

м. Київ, 04050

Тел.: 8 900 302 8900 (для 

дзвінків по Україні, понеділок 

п’ятниця 10.00 18.00)

+380 322351757 (для дзвінків 

з-за кордону, понеділок п’ятниця 

10.00 18.00 за місцевим часом)

Консульський відділ:

вул. Глибочицька, 4,  

м. Київ 04050

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 09.00-13.00,  

14.00-17.00

Тел.: + 380 44 494 3422 (окрім 

візових питань, понеділок 

п’ятниця 9.00 12.30)

+380 44 490 3660 (в екстреному 

випадку, коли необхідна негайна 

увага консульського відділу)

Факс: +380 44 494 3418

E-mail: britconsular.kyiv@fco.gov.uk

n Корисні посилання:

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках 

http://velikobritaniya.org/

• Програма розвитку україн-

ських проєвропейських  

організацій 

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/01/index.html

• Британська Рада в Києві 

http://www.britishcouncil.org/

ukraine

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/aut/austria.shtml

• Сайт центрального розвід-

увального управління -https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

парламентська республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: складається з 

трьох верховних судів: Касаційного 

суду Державної Ради і Палати 

аудиторів. До судової системи також 

входять громадські суди (розглядають 

цивільні та кримінальні справи) та 

адміністративні суди (вирішують 

суперечки між громадянами та 

адміністративними органами Греції).

n Адміністративно-територіальний 

поділ: передбачає 4 рівні управління. 

Верхній рівень – 13 периферій, що 

поділені на 50 адміністративних 

одиниць другого рівня – 45 префектур 

(або номів), 3 гіперномархії, 2 номархії 

та автономний регіон — гора Афон. На 

третьому рівні країна поділена на 1 038 

общин: міські (деми, муніципалітети) та 

сільські общини. Адміністративні одиниці 

четвертого рівня – місцеві райони. На 

гРецьКА 
РеСПуБлІКА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
початку 2010 р. уряд оголосив про 

адміністративну реформу, що скорочує 

число муніципалітетів до 370. 27 

травня 2010 р. грецький парламент 

прийняв проект нового районування – 

Каллікрат.

n Армія: воєнні витрати – 4,3% 

від ВВП. Військові сили мають 

трьохвидову структуру: сухопутні 

війська – 125,6 тис. чол., військово-

морські сили – 19,5 тис., військово-

повітряні сили – 33 тис.; чисельність 

особового складу національної 

гвардії близько 34 тис.

нАСелення

n Загальна кількість: 11,329 млрд  

чол. (2010 р.).

n Середня густота: 85,3 чол. на км2 

(2010 р.).

n Річний приріст: 0,106% (2010 р.).

n етнічний склад: греки 93%, інші 

національності (турки, албанці, 

вірмени) 7% (2010 р.).

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: православні 98%, мусульмани 

1,3%, католики та протестанти 0,5%, 

інші віросповідання 0,2%.

n Міське населення: 71,6%.

n Сільське населення: 28,4%.

Столиця: Афіни –  
3,3 млн осіб.
Площа: 131 957 км2.
найбільші міста: 
Салоніки (800 тис.), 
Пірей (197 тис.), Порта 
(142 тис.), Іракліон  
(102 тис.).
Офіційна мова: 
новогрецька.
найпоширеніші мови: 
діалекти грецької 
мови – понтійський, 
каппадокійський, 
цаконський, 
єврейсько-грецький.
Релігія: православ’я.

Валюта: євро
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ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: 329,113 млрд  дол. США 

(2010 р.).

n ВВП на душу населення: 

29,419 дол. США (2010 р.).

n Зростання ВВП: 4,8% (2010 рік).

n ІРлП: 0,855 (2010 р.).

n Зайнятість населення: 

у сільському господарстві – 

12,4%, у промисловості – 22,4%, 

у сфері послуг – 65,1% (2005 р.).

n Основні виробничі центри: 

Афіни, Салоніки, Касторья та Пірей.

n Основні види сільськогос-

подарської продукції: зернові, 

кукурудза, рис, овочі, фрукти, 

цукровий буряк, цитрусові, 

виноград, вино, інжир, оливки, 

м’ясні та молочні продукти.

n Основні види промис-

лової продукції: тютюн, 

текстиль, нафта, хімікати, 

металопродукція, продукти 

гірничодобувної промисловості, 

гідроелектроенергетика.

n Зростання економіки за рік: 

3,2% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 4,5% (2010 рік) 

n Місце країни в світі: 129 

n експорт: 27,4 млрд  доларів 

США (2008 р.).

n експорт-товари: 

продукти харчування і напої, 

нафтопродукти, хімікати, текстиль. 

n експорт-партнери: країни 

ЄС – 49,7% (Німеччина – 11,6%, 

Італія – 10,8%, Кіпр – 6,6%, 

Болгарія – 6,5%, Великобританія 

– 5,5%, Румунія – 4,5%, Франція 

– 4,2%), США – 4,2%.

n Імпорт: 82,28 млрд  доларів 

США (2008 р.).

n Імпорт – товари: машини 

та обладнання, транспортне 

обладнання, енергоносії, хімікати. 

n експорт-партнери: ЄС – 40,8% 

(Німеччина – 12,9%, Італія – 11,7%, 

Росія – 5,6%, Франція – 5,6%, 

Нідерланди – 5%), Китай – 5%.

n надходження іноземних  

інвестицій: 5,401 млрд  дол. 

США (2006 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січня), 

Водохреща (6 січня), Гінайкратія 

(8 січня), Апокрієс (28 січня), 

День незалежності (25 березня), 

Великдень і Понеділок після 

Великодня (квітень травень), 
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День праці (1 травня), Піровассія 

(21 травня), Мідсаммер (23 

червня), Успіння Богородиці (15 

серпня), День Святого Димитрія 

Солунського (26 жовтня), 

Національне свято греків День 

«Охі» (28 жовтня), Різдво (25 

грудня), День Святого Миколи 

Чудотворца (26 грудня).

n Видатні об’єкти куль-

тури: чернеча республіка 

Афон, Афінський Акрополь, 

Національний археологічний 

музей, Візантійський музей, 

музей Кикладського та 

Стародавнього мистецтва, музей 

Бенаки, Історико-етнографічний 

музей, Національна картинна 

галерея, стародавній театр 

Епідавра, театр Герода 

Аттичного, Планетарій Евгенідія.

Постійно діючі соціокультурні 

фестивалі та акції: карнавал 

«Борошняні бої» в Галаксіді 

(березень), карнавал на честь 

бога виноробства Діоніса в 

Петрусі (середина березня), 

Весняний фестиваль (1 травня), 

Свято ловців губок на острові 

Карпаток (пізня весна), 

квітковий парад на остові 

Родос (остання субота травня), 

Фестиваль вина в Ретимноне (15 

31 липня) та в Афинах (восени), 

Фестиваль музики і театру на 

Ітаці (липень серпень), свято 

«Варкарола» з парадом човнів 

у Керкирі (10 серпня), музично-

театральний фестиваль в Анойа 

(10 15 серпня), День облуди з 

яскравим фестивалем в селі 

Мочос (15 серпня), Афінський 

музичний фестиваль (протягом 

літа), фестиваль музичних і 

театральних вистав «Епідаврія» на 

ґрунті давньогрецького мистецтва 

(протягом літа), фестиваль биків 

на острові Лесбос.

n Кількість туристів за рік: 16 

500 000 за 2004 рік.

ОСВІТА

n Система освіти: включає 

обов’язкову середню для 

дітей 6 15 років – початкову 

(6 класів) і неповну середню 

(гімназія, 3 класи). Дошкільні 

заклади: ясла-садки (від 2,5 

років), що працюють окремо 

або у складі дитячих садків. 

Необов’язкову середню освіту 

можна отримати в загальному 
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ліцеї (2 3 роки, рівень 

середньої освіти А) та закладах 

професійно-технічної освіти (3 

роки, рівень освіти Б), інститутах 

професійної підготовки (офіційна 

некласифікована освіта). 

Заснування недержавних вищих 

освітніх закладів заборонено 

законом. Державну вищу освіту 

можна здобути в університетах 

та інститутах технічної освіти.

Провідні вищі навчальні 

заклади: Національний 

університет імені Каподистрії, 

Афінський національний 

технічний університет, 

Фессалонікійський університет 

Аристотеля, Афінський університет 

економіки та бізнесу, Афінський 

аграрний університет, Афінська 

школа мистецтв, Університет 

«Пантеон», Університет Пірея, 

Університет Центральної Греції, 

Університет Македонії.

Навчальні заклади, які 

надають гранти для іноземних 

студентів: Фессалонікійський 

університет ім. Аристотеля, 

Фонд державних стипендій, 

Суспільно-корисна фундація 

«Александрос С. Онасіс».

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний 

курс: основні партії – Нова 

демократія, комуністична 

партія, Демократичний альянс, 

Організація за реконструкцію 

комуністичної партії Греції, 

Грецька екологічна партія, 

«Зелені», Коаліція радикальних 

лівих, Фронт радикальних лівих, 

Ліберальний союз, Ліберальна 

партія Греції, Загальногрецький 

соціалістичний рух, 

Центристський союз, Войовнича 

соціалістична партія.

n Зовнішньополітичний курс: 

включає декілька основних 

принципів – відданість 

стандартам міжнародної 

законності і дотримання 

міжнародного права в 

міжнародних відносинах; 

відмова від насилля як 

засобу вирішення проблем; 

визнання важливості та 

ролі міжнародних відносин 

і процедур співробітництва; 

підтримання процедур щодо 

просування колективних систем 

безпеки, співробітництва 

та мирного врегулювання 
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міжнародних конфліктів; 

розвиток збалансованої та 

всебічної регіональної політики 

ґрунтується на принципах 

плюралізму, гуманізму і 

демократичних цінностях, 

боротьба з тероризмом шляхом 

спільних міжнародних дій.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО, 

Міждержавна організація 

економічного співробітництва 

і розвитку, Організація 

чорноморського економічного 

співробітництва.

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1949 р. 

– Греція стала 11-ю державою 

Ради Європи, 1981 р. – 

приєдналася до Європейського 

союзу (у той час Європейське 

Економічне Співтовариство) 

після тривалого періоду 

асоціації, 2001 р. – приєдналася 

до Економічного валютного 

союзу. Активно підтримує 

майбутнє розширення ЄС.

Членство в НАТО: вступ до НАТО 

– 1952 р. Греція забезпечила 

добрі умови для дій НАТО на 

Балканах і в Афганістані.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Греція – країна-учасниця 

шенгенської угоди. Виза 

оформлюється в консульському 

відділі посольства Греції в м. 

Києві, генеральних консульствах 

Греції в м. Маріуполі та м. Одесі.

необхідні документи:

– закордонний паспорт 

терміном дії не менш 3-х місяців 

з дати закінчення дії візи та 

внутрішній паспорт;

– 2 недавні кольорові 

фотографії (3,5 см х 4,5 см); 

особи, які виїжджають на 

навчання надають 4 фото;

– довідка з місця роботи;

– ксерокопії заповнених 

сторінок закордонного та 

внутрішнього паспортів;

– виписка з банківського 

рахунку;

– медична страховка;

– заповнена анкета.

Для самостійних подорожуючих:

– підтвердження броні готелю 

та підтвердження оплати за 
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проживання.

Для приватних підприємців: 

– Свідоцтво про реєстрацію 

приватного підприємця (копія, 

завірена нотаріально) та 

переклад англійською мовою;

– оригінал довідки з податкової 

і про доходи (довідка з мокрою 

печаткою податковою) та 

переклад англійською мовою. Або 

щоквартальні звіти про доходи за 

декілька останніх кварталів (копії, 

завірені нотаріально) та переклад 

англійською мовою;

– підтвердження фінансової 

спроможності;

– ксерокопія першої сторінки 

внутрішнього паспорта,

– анкетні дані (ПІБ батьків, 

сімейний стан, дівоче прізвище 

дружини, фактична адреса 

мешкання, домашній і мобільний 

телефони туристів).

Додаткові документи для по-

їздки школярів і студентів:

– копія свідоцтва про 

народження;

– копія студентського квитка, 

залікової книжки;

– довідка з школи;

– заява батьків про фіксування 

поїздки дитини, довідка з місця роботи;

– якщо дитина їде з одним з 

батьків, то необхідне нотаріальне 

дозволи від батька/матери 

на виїзд дитини за кордон та 

переклад англійською мовою.

n Посольство греції в україні:

вул. Панфіловців, 10, м. Київ, 

01901

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 09.00-16.00

Тел.: +38 (044) 254 54 71, 254 

54 72, 254 54 73

Факс: +38 (044) 254 39 98

Web-сайт: http://greece.kiev.ua

E-mail: gremd.kie@mfa.gr

embassy@greece.kiev.ua

greece@kiev.relc.com

Надзвичайний та повноважний 

Посол – Георгіос Георгунтзос.

Консульський відділ:

(для мешканців Київської, 

Чернігівської, Полтавської, 

Черкаської, Сумської, 

Харківської, Житомирської, 

Рівненської, Хмельницької, 

Волинської, Львівської, 

Тернопільської, Івано-

Франківської, Чернівецької і 

Закарпатської областей)
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вул. Панфіловців, 10,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 254 54 78

Факс: +38 (044) 254 58 05

E-mail: grcon.kie@mfa.gr

consul@greece.kiev.ua

n генеральні консульства

у м. Маріуполі:

(для мешканців Донецької, 

Дніпропетровської, Запорізької 

та Луганської областей)

вул. Варганова, 10, м. 

Маріуполь, 87500

Тел.: +38 (0629) 34 53 84, 52 84 

90, 33 24 92

Факс: +38 (0629) 52 87 19

E-mail: grconsul@ukrpost.ua

n генеральні консульства  

у м. Одесі:

(для мешканців Вінницької, 

Кіровоградської, Одеської, 

Миколаївської, Херсонської 

областей, АР Крим, а також для 

громадян Республіки Молдова)

вул. Преображенська, 32,  

м. Одеса, 65026 

Тел.: +38 (048) 786 05 03, 786 

00 07, 786 05 70

Факс: +38 (048) 786 05 71

E-mail: grconsodessa@paco.net

n Корисні посилання:

• «українське національне 

інформаційне агентство»: 

загальна інформація про країну 

(історія, населення, географія, 

економіка, політика, свята і 

традиції, фото) http://svit.ukrin-

form.ua/Greece/greece.php

• Загальна інформація про 

країну: географія, історія, 

культура і наука, населення, 

політичний устрій, економіка, 

курорти, інформація для туристів, 

книги та путівники по країні, 

фото http://greciya.net

• Сайт Посольства греції в 

Москві: довідкова інформація, 

новини, оформлення візи http://

www.hellas.ru

• Сайт «Все о туризме и пу-

тешествиях»: візовий режим, 

тури, довідкова інформація 

про країну, туристичні об’екти, 

розваги, фото, погода, відгуки 

про подорожі http://archive.

travel.ru/greece

• Сайт центрального розвід-

увального управління https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

конституційна монархія.

n глава держави: монарх – 

Королева Маргрете ІІ  

(з 14 січня 1972 р.).

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: справи 

розглядаються в першу чергу місцевим 

чи міським судом; апеляції на рішення 

міського суду розглядаються в 

одному з двох Високих Судів країни. 

Окремі справи, що торкаються 

адміністративних проблем, 

розглядаються одним з високих судів 

в першу чергу. Найвищим органом 

судової влади є Верховний Суд. Суддів 

призначає Королева.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 5 регіонів (Столичний, Зеландія, 

Північна Ютландія, Середня Ютландія, 

Південна Ютландія) і загалом 98 

муніципалітетів. У складі Данії 

Фарерські острови і найбільший в світі 

острів Гренландія. який користується 

внутрішньою автономією.

Армія: воєнні витрати – 1,5% від 

КОРОлІВСТВО 
ДАнІя
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ 50 тис. чол., 

військово-морських сил – 4,5 тис., 

Королівських військово-повітряні 

сили – 6 тис. Допоміжний корпус – 

1,5 тис.; постійний склад – близько 

800 осіб: 250 офіцерів і 550 

цивільних службовців).

нАСелення

n Загальна кількість:  

5, 558 млн осіб (2010 р.).

n Середня густота:  

129 чол. на км2 (2010 р.).

n Річний приріст: 0,2% (2005 р.).

n етнічний склад: датчани 90,1%, 

інші (ескімоси, скандинави, намці, 

турки, сомалійці) 9,9%. (2010 р.).

n Поділ за релігійними уподобаннями: 

Данська національна церква 80,9%, 

мусульмани 4%, інші 1% (2010 р.).

n Міське населення: 85%.

n Сільське населення: 15%.

 

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: 200,796 млрд  дол.  

США (2010 р.).

n ВВП на душу населення:  

36, 336 дол. США (2010 р.).

n ІРлП: 0,866 (2010 р.).

Столиця: Копенгаген 

– 1,6 млн осіб.

Площа: 43 094 км2.

Найбільші міста: 

Орхус (296 тис. осіб), 

Оденсе (187 тис.), 

Ольборг (163 тис.).

Офіційні мови: 

данська.

Найпоширеніші мови: 

англійська, німецька, 

французька.

Релігія: лютеранство.

Валюта: данська 

крона.

Розмінна валюта: ере.

Код валюти: 208.
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n Зайнятість населення: у 

сільському господарстві – 3,5%, 

у промисловості – 23,8%, у сфері 

послуг – 72,7%.

n Основні виробничі центри: 

Копенгаген, Вайле, Есб’єрг, 

Оденс, Ольборг, Орхус, Раннерс, 

Хельсінгер.

n Основні види сільськогоспо-

дарської продукції: пшениця, 

картопля, цукровий буряк, 

м’ясо-молочне тваринництво, 

рибальство.

n Основні види промис-

лової продукції: пальне, 

мотори, сільськогосподарські 

машини, насоси, 

термостати, холодильники, 

телекомунікаційне обладнання 

та судна, продукція хімічної, 

харчової, тютюнової 

промисловості, меблі, одяг, 

іграшки.

n Зростання економіки за рік: 

1% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 3,6% (2007-

2008 рр.).

n експорт: 119,5 млрд  дол. 

США (2008 р.).

n експорт-товари: м’ясо, 

молочні продукти, яйця, риба, 

морепродукти, шкурки норки, 

запчастини до автомобілів 

і літаків; текстиль, хімікати, 

меблі, електроустаткування, 

фармацевтична продукція. 

n експорт-партнери: країни 

ЄС – 56% (Німеччина – 17%, 

Швеція – 15%, Великобританія – 

8%, Норвегія – 6%, Франція – 5%, 

Нідерланди – 5%), США – 6%.

n Імпорт: 120,7 млрд  дол. США 

(2008 р.).

n Імпорт-товари: машини 

і обладнання, сировина і 

напівфабрикати, хімічна 

продукція, зерно і продукти 

харчування, товари широкого 

споживання. 

n Імпорт-партнери: країни 

ЄС – 64% (Німеччина – 22%, 

Швеція – 14%, Нідерланди – 7%, 

Великобританія – 7%, Норвегія 

– 6%, Італія – 4%, Франція – 4%), 

Китай – 5%.

n надходження іноземних  

інвестицій: 3,343 млрд  дол. 

США (2006 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні 

свята (вихідні дні): Новий 
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рік (1 січня), Різдво (7 січня), 

Страсна П’ятниця , Великдень* 

і Понеділок після Великодня*, 

День народження її Величності 

Королеви (16 квітня), Трійця 

та другий день Трійці*, День 

Конституції (5 червня), Різдво 

(24 25 грудня).

n Видатні об’єкти культури 

туризму: палаци та палацеві 

комплекси XVII–XVIII ст. – 

Росенборг, Шарлоттенборг, 

Кристиансборг; Церква Трійці 

(XVI ст.); найстарший у світі парк 

атракціонів «Тіволі» (відкритий у 

1843 р.), парк розваг Леголенд; 

сад Тіволі; музей Андерсена у 

Фюнені; бронзова Русалонька 

на каменях у берега Ересунна; 

Фарерські острови понад 20 

вулканічних островів.

n Постійно діючі соціокуль-

турні фестивалі та акції: 

Міжнародний кінофестиваль 

у Копенгагені (березень), 

народні гуляння по всій країні 

на честь дня Св. Ханса (23 

червня), фестиваль Роскілле 

найбільший музичний фестиваль 

країн північної Європи 

(червень), «Фестиваль вікінгів» 

у Фредерікссуне (червень), 

Копенгагенський Фестиваль 

Джазу (10 днів, початок липня), 

Літній Фестиваль Копенгагена 

(липень серпень), фестивалі 

джазової, «соул» і народної музики 

в Теннері (кінець серпня).

n Кількість туристів за рік: 

близько 4,7 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: включає 

місцеві або приватні 

загальноосвітні школи 

(початковий клас, дев’ять 

класів загальної школи, десятий 

клас). У плані альтернативи 

останнім класом школи учні 

можуть перейти до додаткової 

школи, яка є приватним 

пансіонатом для дітей 14 18 

років. Заклади вищої освіти 

поділяються на університетський 

(5 класичних і 9 спеціалізованих 

університети, 6 академій музики) 

і неуніверситетський сектори 

(130 спеціалізованих закладів з 

* Дата свята залежить від Православного календаря.
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тривалістю навчання 2,4 роки).

Провідні вищі навчальні 

заклади: Датський технічний 

університет, Датська 

інженерна академія, 

Королівський ветеринарний 

та сільськогосподарський 

університет, Королівська 

фармацевтична школа, 

Копенгагенська бізнес-школа.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний 

курс: коаліція лібералів і 

консерваторів за підтримки 

ультраправих поступово зробила 

більш жорсткою імміграційну 

політику країни (у 2001 р. статус 

біженців отримало більше 6 тис. 

чол., у 2006 р. – близько 150 чол.).

n Зовнішньополітичний 

курс: згідно Конституції 

Королева Данії, тобто уряд 

країни визначає її зовнішню 

політику. Проте Фолькетинг 

здійснює контроль за діяльністю 

уряду. Основні цілі зовнішньої 

політики – посилення безпеки, 

забезпечення найбільшого 

процвітання, поширення 

датських цінностей у світі. 

Данія бере найактивнішу 

участь у глобальному (активна 

участь у діяльності ООН) та 

регіональному співробітництві 

(членство в Євросоюзі та НАТО). 

Данія виділяє 1% свого ВНП на 

надання міжнародної допомоги 

країнам, що розвиваються.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ЄС, ООН, ОЕСР, СОТ.

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1961, 

1967 рр. – подавалися заявки 

на членство в ЄС (разом з 

Великобританією, Норвегією 

та Ірландією). В обох випадках 

Президент Франції Шарль де 

Голль накладав вето на членство 

Великобританії у ЄС, Данія, не 

бажаючи вступати до Союзу без 

Великобританії, залишилася 

поза ЄС. Січень 1973 р. – Данія 

разом з Великобританією та 

Ірландією стала членом ЄС. З 

1982 р. при прем’єр-міністрі 

Полі Шлютері Данія плотніше 

інтегрувалася до ЄС. Країна має 

незалежну позицію в стосунках 

з ЄС (наприклад, проголосувала 
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проти Маастрихтської Угоди 

на референдумі у 1992 р., що 

сприйнялося як затримання 

просування на шляху до 

єдиної Європи, проте на 

референдумі 1993 р. угода 

була схвалена; на референдумі 

2000 р. проголосувала проти 

приєднання до європейської 

валюти євро).

Членство в НАТО: країною 

багато зроблено для підтримки 

НАТО як основного інструменту 

досягнення політичної безпеки 

в Європі. На території Дані 

розташовані військові об’єкти 

НАТО. В галузі політики безпеки 

Данія займає позиції близькі 

до позицій США. Данія також є 

членом Організації з безпеки та 

співробітництва у Європі.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Данія – країна-учасниця 

шенгенської угоди.

n необхідні документи:

– закордонний паспорт 

терміном дії не менш 3-х місяців 

з дати закінчення дії візи та 

внутрішній паспорт;

– 2 недавні кольорові 

фотографії (3,5 см х 4,5 см); 

особи, які виїжджають на 

навчання надають 4 фото;

– довідка з місця роботи;

– ксерокопії заповнених 

сторінок закордонного та 

внутрішнього паспортів;

– виписка з банківського 

рахунку;

– медична страховка;

– заповнена анкета.

n Для самостійних  

подорожуючих:

– підтвердження броні готелю 

та підтвердження оплати за 

проживання.

n Для приватних підприємців: 

– Свідоцтво про реєстрацію 

приватного підприємця (копія, 

завірена нотаріально) та 

переклад англійською мовою;

– оригінал довідки з податкової 

і про доходи (довідка з мокрою 

печаткою податковою) та 

переклад англійською мовою. 

Або щоквартальні звіти про 

доходи за декілька останніх 

кварталів (копії, завірені 

нотаріально) та переклад 

англійською мовою;

– підтвердження фінансової 
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спроможності;

 – ксерокопія першої сторінки 

внутрішнього паспорта,

– анкетні дані (ПІБ батьків, 

сімейний стан, дівоче прізвище 

дружини, фактична адреса 

мешкання, домашній і мобільний 

телефони туристів).

n Додаткові документи  

для поїздки школярів  

і студентів:

– копія свідоцтва про 

народження;

 – копія студентського квитка, 

залікової книжки;

– довідка з школи;

– заява батьків про фіксування 

поїздки дитини, довідка з місця 

роботи;

– якщо дитина їде з одним з 

батьків, то необхідне нотаріальне 

дозволи від батька/матери 

на виїзд дитини за кордон та 

переклад англійською мовою.

n Посольство Королівства  

Данія в україні:

вул. Б. Хмельницького, 56,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 200 12 60

Факс: +38 (044) 200 12 81

Надзвичайний i Повноважний 

Посол Мікаель Борг-Хансен.

Консул, заступник Голови 

Представництва пані Дорте 

Петерсен.

Web-сайт: http://www.ambkyiv.

um.dk/ua

E-mail: ievamb@um.dk

Прийомні дні: понедiлок п’ятниця 

10.00 13.00, 14.00 16.00 

n Консульський вiддiл:

E-mail: dorpet@um.dk (для 

візових питань)

annstc@um.dk (для питань 

дозволів на роботу/проживання)

n Візові центри (прийом доку-

ментів і видача паспортів)

у м. Києві:

вул. Фрунзе, 60 (вул. Заводська, 

8), м. Київ

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 08.30 15.30

E-mail: dkconsulate-ukraine@

jahn.com.ua

у м. львові:

вул. Короленка, 4, м. Львів

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 08.30 15.30
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Корисні посилання:

• Офіційний портал Данії (ін-

формаційні послуги, огляд 

предметних питань, новини 

дня, архіви новин, енциклопе-

дія про Данію в режимі on-line) 

http://www.denmark.dk

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках – 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Данія

http://www.krugosvet.ru/enc/

Earth_sciences/geografiya/

DANIYA.html

• «Evropa»: європейський квар-

тал. Країнознавча інформація 

http://www.evropa.org.ua/

country/denmark/1_8.htm

• «українське національне 

інформаційне агентство»: 

загальна інформація про країну 

(історія, населення, географія, 

економіка, політика, свята і 

традиції, фото) 

http:// svit.ukrinform.ua/Dania/

dania.php?menu=default

• Сайт центрального  

розвідувального управління 

– https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/

geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: включає 1) 

повітові, міські та адміністративні 

суди; 2) окружні суди; 3) Державний 

суд. Створення надзвичайних судів 

заборонено. Голова Державного суду 

призначається на посаду парламентом 

за поданням Президента Республіки. 

Повітові, міські та адміністративні 

суди є судами першої, а окружні – 

судами другої інстанції. Державний суд 

виступає вищою судовою інстанцією 

держави, що розглядає судові рішення 

в касаційному порядку, і одночасно – 

судом конституційного нагляду.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 15 повітів та 6 самостійних 

міських адміністративних одиниць 

Таллінн, Тарту, Кохтла-Ярве, Нарва, 

Пярну, Сілламяе.

n Армія: воєнні витрати – 2% від 

ВВП. Військові сили складаються 

еСТОнСьКА 
РеСПуБлІКА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
із сухопутних військ 5,2 тис. чол., 

військово-морські сили – 350 осіб, 

військово-повітряні сили – 250 

осіб. Естонія активно бере участь 

у миротворчій діяльності ООН і 

регіональних організацій.

нАСелення

n Загальна кількість:  

1, 340 млн осіб. (2010 р.).

n Середня густота: 29 чол. на км2.

n Річний приріст: -0,635% (2010 р.).

n етнічний склад: 68% естонці, 26% 

росіяни, 2% українці, 1,% білоруси, 

1% фіни, 2% інші народності.

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: лютерани 13,6%, православні 

12,8%, інші християни 1,4%, інші 

віросповідання та атеїсти 72,2%.

n Міське населення: 69,4%.

n Сільське населення: 30,6%.

 

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: 24 млрд  дол. США (2010 р.).

n ВВП на душу населення:  

17, 908 дол. США (2010 р.).

n ІРлП: 0, 820 (2010 р.).

n Зайнятість населення: у сільському 

господарстві – 5,3%, у промисловості – 

34%, у сфері послуг – 60,7%.

Столиця: Таллінн –  
443 тис. осіб.
Площа: 45 227 км2.
найбільші міста: 
Тарту (106 тис. осіб), 
Нарва (79 тис.), Кохтла-
Ярве (58 тис.), Пярну 
(52 тис.), Сілламяе  
(30 тис.), Виру (25 тис.).
Офіційна мова: 
естонська.
найпоширеніші мови: 
англійська, російська.
Релігія: лютеранство, 
православ’я.
Валюта:  
естонська крона.
Розмінна валюта: 
сент.

Код валюти: 233.



58

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

n Основні виробничі центри: 

Таллінн, Кохтла-Ярве, Маарду, 

Нарва, Сілламяе, Тарту, Хійумаа.

n Основні види сільсько-

господарської продукції: 

зернові і плодові культури, овочі; 

м’ясомолочне тваринництво 

кролівництво, розвід свиней.

n Основні види промисло-

вої продукції: судна, літаки, 

електромотори, екскаватори, 

трансформатори, хімікати, 

деревина, продукція целюлозно-

паперової промисловості, 

меблі, будівельні матеріали, 

прилади, текстиль, одяг, взуття, 

продовольчі товари.

n Зростання економіки за рік: 

-1,5% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 10,8%  

(2007-2008 рр.).

n експорт: 13,16 млрд  доларів 

США (2008 р.).

n експорт-товари: машини і 

устаткування, хімічна продукція, 

пиломатеріали, папір, текстиль, 

меблі, продукти харчування. 

n експорт-партнери: країни 

ЄС – 61% (Фінляндія – 18%, 

Німеччина – 13%, Швеція – 

13%, Латвія – 11%, Литва – 6%), 

Росія – 9%, США – 14%.

n Імпорт: 16,23 млрд  доларів 

США (2008 р.).

n Імпорт-товари: машини і 

устаткування, хімічна продукція, 

транспортне обладнання, 

енергоносії, текстиль, продукти 

харчування. 

n Імпорт-партнери: країни 

ЄС – 48% (Фінляндія – 16%, 

Німеччина – 13%, Швеція – 

10%, Латвія – 8%, Литва – 7%, 

Польща – 5%), Росія – 10%.

n надходження іноземних 

інвестицій: 1,6 млрд  дол. США 

(2006 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свя-

та (вихідні дні): Новий рік (1 

січня), День Незалежності (24 

лютого), Страсна (Велика) 

п’ятниця (березень квітень), 

Пасха (березень квітень), 

Свято весни (1 травня), Трійця 

(травень червень), День 

Перемоги – річниця битви 

під Винну (23 червня), Іванів 

день Янів день (24 червня), 

День відновлення незалежності 

(20 серпня), Різдво (25 грудня), 
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Святки (26 грудня).

n Видатні об’єкти культури: 

Таллінн: Історичний центр 

Старе місто, Нижнє місто 

(XIV–XVI ст.), Стара ратуша, 

башта Пікк Херманн (Довгий 

Герман), Будинок братерства 

Чорноголових, палацово-

парковий комплекс Кадріорг 

(1718 1736 рр.) з Музеєм 

Петра Великого; Тарту: 

старовинний університет – 

один з найстаріших в Європі 

(заснований 1632 р.); Нарва: 

середньовічний Нарвський 

замок (XIII XV ст.), російська 

фортеця Івангород.

n Постійно діючі соціо-

культурні фестивалі та 

акції: Народний Фестиваль 

Балтики – м. Таллінн (липень), 

Всеестонський Фестиваль пісні 

й танців – м. Таллінн, Співецьке 

поле (впродовж літа), «Гріллфест» 

фестиваль гриля, «Иллесуммер» 

«пивне літо», м. Таллінн, 

Співецьке поле (влітку, протягом 

4 7 днів), Янів день (в ніч з 23 на 

24 червня).

n Кількість туристів за рік: 

близько 6 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: середня 

повна загальна освіта базова  

(1 9 класи навчання), заключний 

етап середньої освіти (3 роки), 

здійснюється в гімназіях 

чи в середніх професійних 

навчальних закладах. 2 рівня 

професійної освіти: середня 

професійна та професійна 

вища освіта. Система 

вищої освіти є бінарною та 

складається з університетів 

і вищих навчальних закладів 

прикладного характер. У 

країні існує 6 державних 

університетів, 7 державних 

інститутів прикладного 

характеру, 6 приватних 

інститутів, 9 приватних 

державних професійних 

закладів, які надають 

професійно-технічну вищу 

освіту. Ступінь Бакалавра 

присуджується після успішного 

завершення першого щабля 

академічної освіти (3 4 

роки). Магістерські програми 

складають другий щабель 

академічної освіти (1 2 роки). 

Третій щабель академічної 
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підготовки (4 роки) передбачає 

присвоєння ступеня Доктора 

найвищого академічного 

ступеня.

n Провідні вищі навчаль-

ні заклади: Талліннський 

університет, Талліннський 

технічний університет, 

Тартуський університет, 

Естонська академія художнього 

мистецтва, Естонська академія 

музики та театру, Естонська 

морська академія, Естонська 

школа бізнесу, Естонська школа 

дипломатії.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

основні партії – Партія Реформ, 

Центристська партія, Союз 

Вітчизни, Соціал-демократична 

партія Естонії, Партія зелених, 

Народний Союз Естонії.

Зовнішньополітичний курс: 

після поновлення незалежності 

у вересні 1991 р. стала членом 

ООН и ОБСЄ. Має тісні зв’язки з 

країнами Скандинавії, особливо 

з Фінляндією та є членом-

засновником Ради балтійських 

країн (стоворений в 1992 р.).

n членство в Міжнародних 

організаціях

НАТО, ЄС, ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ.

Членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): листопад 

1999 р. – приєдналася до СОТ, 

продовжувала перемовини з ЄС 

про приєднання; кінець 2002 р. 

виконала більшість підготовчих 

заходів для вступу до ЄС до і тепер 

має одну з найміцніших економік 

серед нових країн-членів 

Європейського Союзу; 1 травня 

2004 р. приєдналася до ЄС.

Членство в НАТО: 29 березня 

2004 р. — приєднання до НАТО. 

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

необхідні документи для здо-

буття візи до естонії

• закордонний паспорт. Паспорт 

має бути дійсний не менше 3 

місяців після закінчення терміну 

дії візи, і в паспорті повинно 

бути не менше 2 незаповнених 

сторінок (призначених для 

віз); особи старше 15 років 

повинні мати окремий проїзний 

документ;

• візова анкета;

• 1 фото;
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• поліс страхування здоров’я 

із страховою відповідальністю 

не менше 30 000 EUR, що 

дійсний на території Шенгену 

і діє протягом всього періоду 

запрошуваної візи.

Посольство естонії в україні:

вул. Володімірська, 61/11,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 590 07 80

Факс: +38 (044) 590 07 81

Web-сайт: http://www.estemb.

kiev.ua

E-mail: saatkond@estemb.kiev.ua

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 09.00-17.00

Консульський відділ:

вул. Рейтарська, 20/24,  

м. Київ, 01901,

Тел.: +38 (044) 590 24 40

Факс: +38 (044) 590 24 41

Прийомні дні: 

понеділок-п’ятниця 09.00-12.00, 

16.30 17.00

Почесне консульство естонської 

Республіки в м. Сімферополь:

вул. Павленко, 2-А, офіс 3,  

м. Сімферополь, 95006

Тел.: +38 (0652) 511 622

Факс: +38 (0652) 511 623

E-mail: office@elephant.crimea.ua

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 09.00-12.00, 16.30 

17.00

n Корисні посилання:

• Загальна інформація про  

країну по всіх напрямках з Ві-

кіпедії – вільної енциклопедії 

http://uk.wikipedia.org/wiki/

Естонія

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/est/estonia.shtml

• Довідкова інформація (іс-

торія, населення, економіка, 

політика, збройні, сили, свята) 

http://svit.ukrinform.ua/Estonia/

estonia.php

• Програма розвитку україн-

ських проєвропейських орга-

нізацій –

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/17/index.

html#start

• Сайт центрального розвід-

увального управління https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/en.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

демократична республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: включає суди 

першої інстанції (Високий суд, 

окружні і міські суди, суди сумарної 

юрисдикції) і суд остаточної інстанції 

Верховний суд, який виконує і деякі 

функції конституційного суду.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 26 графств, що входять до 

складу історичних провінцій Ірландії 

Ленстера, Манстера і Коннахта, а також 

3 графства (Каван, Донегол і Монахан), 

що належать до провінції Ольстер.

n Армія: воєнні витрати – 0,9% від 

ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ – 11 тис. чол., 

військово-морських сил – 1,04 тис., 

військово-повітряних сил – 0,9 тис.

нАСелення

n Загальна кількість: 4,623 млн 

осіб (2010 р.).

РеСПуБлІКА 
ІРлАнДІя
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
n Середня густота: 73,4 чол. на км2.

Річний приріст: 0,007% (2010 р.).

n етнічний склад: ірландці – 87,4%, 

представники інших європейських 

національностей 7,5%, азіати – 

1,3%, представники негроїдної раси 

– 1,1%, інші – 2,7% (2006 р.)

n Поділ за релігійними уподобання-

ми: католики – 93%, протестанти 5%.

n Міське населення: 61%. (2008 р.)

n Сільське населення: 39%.(2008 р.)

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: 174 млрд  дол. США (2010 р.).

ВВП на душу населення: 37 600 дол. 

США (2010 р.).

n ІРлП: 0,959 – 5-те місце.

n Зайнятість населення: у сільському 

господарстві – 6%, у промисловості – 

27%, у сфері послуг – 67% (2006 р.).

Основні виробничі центри: Дублін, 

Ленстер, Манстер, Дрозд, Дандолк, 

Корк, Лімерик, Керрі, Уотерфорд, 

Коннахт, Ольстер, Голуей.

n Основні види сільськогосподар-

ської продукції: пшениця, ячмінь, 

овес, картопля, цукрові буряки; 

тваринництво – крупна рогата 

худоба, вівці, свині; розведення 

промислових риб.

Столиця: Дублін – 
1,06 млн осіб.
Площа: 70 273 км2.
найбільші міста: 
Корк (283 тис. осіб), 
Лімерик (91 тис.), 
Голуей (72 тис.), 
Уотерфорд (49 тис.).
Офіційні мови: 
ірландська, 
англійська.
найпоширеніші 
мови: діалекти 
ірландської мови.
Релігія: католицизм 
латинського обряду.
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 
цент.
Код валюти: 978.
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n Основні види промислової 

продукції: продукція чорної 

металургії, нафтопереробної, 

хімічної, машинобудівної, 

фармацевтичної, скляної, 

гірничої промисловості, 

комп’ютерна техніка, текстиль, 

продукти харчування.

n Зростання економіки за рік: 

-1,8% (2008 р.).

n Темпи інфляції:  

3,3% (2007-2008 рр.).

n експорт: 115, 700 млрд   

дол. США (2010 р.). 

n експорт-товари: машини і 

устаткування, комп’ютери та 

обчислювальна техніка, хімічна і 

фармацевтична продукція.

n експорт-партнери: країни ЄС 

– 47% (Великобританія – 19%, 

Бельгія – 15%, Німеччина – 7%, 

Франція – 6%), США – 18%.

n Імпорт: 70,360 млрд  дол. 

США (2010 р.).

n Імпорт-товари: машини і 

устаткування, комп’ютери і 

обчислювальна техніка, хімічна і 

фармацевтична продукція. 

n Імпорт-партнери: країни ЄС 

– 57% (Великобританія – 38%, 

Німеччина – 10%, Нідерланди – 

5%, Франція – 4%,), США – 11%.

n надходження іноземних 

інвестицій: 192, 700 млрд  дол. 

США (2010 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січня), 

День святої Брігитти, перший 

день весни, свято Імболк (1 

лютого), День святого Патріка, 

національне свято Ірландії (17 

березня), Великдень (квітень-

травень), Травневе Свято 

Бельтайн (перший понеділок 

травня), День святого Іоанна (24 

червня), свято врожаю – Лугнасад 

(1 серпня), День св. Михайла (29 

вересня), Ніч Самайна, переддень 

«Дня всіх святих» (31 жовтня), 

Різдво (25 грудня), День св. 

Стефана (26 грудня).

n Видатні об’єкти культури і 

туризму: Дублін: замки Дримнаг, 

Дублінський (XIII ст.), палац 

Бельведер (XVIII ст.), ратуша 

(1769 p.), митниця (1781 1791 

pp.), будинок «Чотирьох судів» 

(1786 1800 pp.), всесвітньо 

відома броварня Ґіннесс, 

вежа Мартелло, готичний 
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собор Крайстчерч (1038 1225 

pp.), собор Сент-Патрик (1190 

1362 pp.), Національний музей, 

Цивільний музей, Національна 

галерея, Муніципальна галерея 

сучасного мистецтва, зоопарк, 

ботанічний сад, парк Фенікс; 

Клонферт: собор (1166 p.); 

Національні парки Ґленва, 

Кілларні, Коннемара, резервати 

Інішки, Лох-Охтер, Норт-Булл-

Айленд, Роджерста-ун, Вексфорд.

n Постійно діючі соціокуль-

турні фестивалі та акції: 

«Фестиваль Джазу» (лютий), 

«Пасхальний фестиваль 

літератури» (липень), «Фестиваль 

Мистецтв Голуея» (липень), 

Дублінський Міжнародний 

кінофестиваль, літературний 

фестиваль «Тиждень Авторів» 

у графстві Керрі (червень), 

«Устричний фестиваль» у 

графстві Гелуей (вересень), 

«Фолк Фестиваль» у Белфасті 

(вересень), Театральний 

фестиваль у Дубліні (жовтень), 

Міжнародний фестиваль 

опери в Уексфорді (листопад), 

Ірландський Фестиваль гурманів 

у графстві Корк.

Кількість туристів за рік: 

більше 6 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: ділиться на 

три щаблі – початкову (8 років), 

середню (5-6 років) і освіту 

«третього рівня», що поєднує вищу 

та професійну. У країні 3 тис. 

початкових і понад 800 середніх 

шкіл (з яких 80 – школи-

пансіони), 7 університетів, 14 

технологічних інститутів, десятки 

приватних коледжів.

n Провідні вищі навчаль-

ні заклади: Національний 

університет Ірландії, Дублінський 

міський університет, Університет 

Лімерика.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

політичні партії – Комуністична 

партія, Лейбористська партія, 

Партія «зелених», Робітнича 

партія,Фіанна фойл, Шінн фейн.

n Зовнішньополітич-

ний курс: спрямований на 

досягнення мирного і дружнього 

співробітництва між країнами, 

заснованого та міжнародному 
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праві і моралі. Країна проводить 

політику нейтралітету та неучасті 

у військових блоках. Прагне 

підтримувати міжнародні 

зусилля в галузях: роззброєння, 

збереження миру, права людини, 

розвиток економіки і культури. 

Активно надає допомогу раїнам, 

що розвиваються, задіяна в 

багатьох програмах розвитку, 

підтримує акції, пов’язані з 

гуманітарною допомогою і 

розвитком країн світу в ціьому. 

Підтримує відносини з 102 

державами світу, 40 з яких 

мають посольства.

членство в Міжнародних  

організаціях

ООН, ЄС, РЄ, ОЄСР, Євратом, 

Європейська валютна система.

Членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1973 р. 

– стала членом ЄС; 1992 р. 

– підписала Маастрихтську 

угоду та погодилася із її 

положеннями про спільну 

політику у галузі міжнародної 

безпеки і міжнародних відносин; 

бере повноцінну участь у 

формулюванні та реалізації 

зовнішньої політики ЄС.

n членство в нАТО: Ірландія не 

є членом Нато.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Посольства Ірландії в україні 

немає.

Надзвичайний і повноважний 

посол Ірландії в Україні (за 

сумісництвом) Донал Гаміл.

Канцелярiя:

вул. Тржише, 13, м. Прага, 11800

Тел.: +420 (2) 57 530 061 

57 530 062 

57 530 063 

57 530 064 

Факс: +420 (2) 57 531 387

Прийомні дні: понеділок п’ятниця 

9.00 13.00, 14.00 17.00

Почесне консульство Ірландії 

в україні:

Почесний консул Сай Володимир 

Олександрович

вул. Щорса, 44, м. Київ, 01133

Тел.: +38 (044) 285 59 02 

(понеділок-п’ятниця, 14.00--17.00)

Web-сайт: http://www.irishcon-

sulate.kiev.ua/ukr/index_main_

ukr.htm

Прийомні дні: понеділок четвер 

10.00 13.00
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n Корисні посилання:

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/irl/ireland.shtml

• Сайт «Страны мира» http://

stranas.ru/europe/Ireland.html

• Країнознавчий каталог 

(історичні особливост, дер-

жавність, сучасна політична 

ситуація) http://catalog.fmb.ru/

ireland3.shtml

• Каталог для туристів http://

vechervkarpatah.at.ua/publ/3-1-

0-226

• Блог про Ірландію (об’єкти 

культури і туризму, географія, 

традиції) 

http://elf.lg.ua

• Сайт центрального розвіду-

вального управління -https://

www.cia.gov/library/publica-

tions/the-world-factbook/geos/

gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

парламентська монархія.

Глава держави: монарх – Король 

Хуан Карлос І (з 22 листопада 1975 р.).

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: вища судова 

інстанція – Верховний суд, що 

складається з 5 палат (з цивільних 

справ, з кримінальних справ, 

з адміністративних спорів, із 

соціальних справ, військова 

палата). Є також Особлива палата 

і Палата з питань управління. 

Національний суд включає пленум 

і 3 палати (з кримінальних справ, 

адміністративних спорів і соціальних 

питань). Колегія з кримінальних 

справ у першій інстанції розглядає 

справи у звинуваченні в злочинах 

проти монарху, спадкоємця Корони 

і вищих органів і посадових осіб 

держави. В автономних утвореннях 

діють вищі суди правосуддя. У 

кожній провінції існують суди 

першої інстанції, що вміщують у 

КОРОлІВСТВО 
ІСПАнІя
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
собі функції слідчих судів; суди 

з адміністративних спорів; із 

соціальних питань; пенітенціарні 

та у справах неповнолітніх. У 

муніципальних округах, де відсутні 

суди першої інстанції, призначаються 

мирові судді, які утворюють нижчу 

судову інстанцію.

n  Адміністративно-

територіальний поділ: 19 

автономних областей: Андалузія, 

Арагон, Астурія, Балеарські 

острови, Країна Басків, Канарські 

острови, Кантабрія, Кастилія і Леон, 

Кастилія-Ла-Манча, Каталонія, 

Сеута, Естремадура, Галісія, Мадрид, 

Мелілья, Мурсія, Наварра, Ла-

Ріоха, Валенсія, що поєднують 

50 провінцій. Автономні області 

Каталонія, Валенсія та Балеарські 

острови (разом з невеликими 

сусідніми територіями в Іспанії, 

Франції та Італії) є частиною 

каталонських країн.

n Армія: воєнні витрати – 1,2% 

від ВВП. Збройні сили чисельністю 

143,5 тис. осіб і резерв – 328,5 тис., 

у тому числі сухопутних військ – 265 

тис. чол., військово-морських сил – 

18,5 тис., військово-повітряних сил – 

Столиця: Мадрид – 
2,905 млн осіб.
Площа: 504 782 км2.
найбільші міста: 
Барселона (1,497 млн 
осіб), Валенсія (741,9 
тис.), Севілья (704,5 
тис.), Сарагоса (607 
тис.), Малага (539,3 
тис.).
Офіційна мова: 
іспанська.
найпоширеніші 
мови: каталонська, 
галісійська, баскська, 
валенсійська.
Релігія: римо-
католицька.
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 
цент.
Код валюти: 978.
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45 тис. Воєнізовані формування 

– 71,3 тис., у тому числі цивільна 

гвардія 70,5 тис. та сили 

спостереження за обстановкою 

на морі – 760 осіб.

нАСелення

n Загальна кількість:  

58, 091 млн осіб (2010 р.).

n Середня густота:  

605 чол. на км2.

n Річний приріст: 0,075%  

(2010 р.).

n етнічний склад: каталонці 

15,6%, андалузійці 15,6% , 

кастильці 11,1%, валенсійці 

9,7% , галісійці 7,4%, баски  

та ін 5,6%.

n Поділ за релігійними  

уподобаннями: католики – 

94%, інші віросповідання  

та атеїсти – 6%.

n Міське населення:  

68% (2010 р.).

Сільське населення:  

32% (2010 р.).

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: 20,37 млрд  дол. США 

(2009 р.).

n ВВП на душу населення: 

30700 дол. США (2010 р.).

n ІРлП: 0,949 – 13-те місце.

n Зайнятість населення: у 

сільському господарстві – 5,3%, 

у промисловості – 29,7%, у сфері 

послуг – 67,5%.

n Основні виробничі центри: 

Альмаден, Барселона, Більбао, 

Валенсія, Кадіс Картехена, 

Санта-Крус-де-Тенеріфе, Сантандер, 

Севілья, Таррагона, Хихон.

n Основні види сільськогоспо-

дарської продукції: пшениця, 

рис, ячмень, кукурудза, цитрусові, 

овочі, цукровий буряк, маслини, 

виноград і вино; тваринництво 

– свинарство, вівчарство, 

птахівництво; рибальство.

n Основні види промислової 

продукції: чорні і кольорові 

метали, машини та устаткування, 

автомашини, папір, меблі, 

текстиль, одяг, взяття, тютюн, 

продукти харчування.

n Зростання економіки за рік: 

1,1% (2010 р.).

n Темпи інфляції: 4,4% (2007-

2008 рр.).

n експорт: 485, 400 млрд  дол. 

США (2010 р.).
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n експорт-товари: залізна 

руда, продукти нафтопереробки, 

машини та обладнання, 

автомобільні двигуни, текстиль, 

вироби з шкіри, кераміка, пробка, 

цитрусові, виноград, гранати, 

овочі, вино, лікери, оливкова 

олія, консервовані фрукти і риба, 

фармацевтична продукція.

n експорт-партнери: країни 

ЄС – 56% (Франція – 19%, 

Німеччина – 11%, Португалія – 

9%, Італія – 9%, Великобританія 

– 8%), США – 4%.

n Імпорт: 459, 700 млрд   

дол. США (2010 р.).

n Імпорт-товари: машини 

та обладнання, енергоносії, 

сировина та напівфабрикати, 

продукти харчування, товари 

широкого споживання, 

вимірювальне та медичне 

обладнання.

n Імпорт-партнери: країни 

ЄС – 47% (Німеччина – 16%, 

Франція – 13%, Італія – 8%, 

Великобританія – 5%, Голландія 

– 5%), Китай – 6.

n надходження іноземних  

інвестицій: 601, 100 млрд  дол. 

США (2010 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січня), 

День Волхвів (6 січня), День 

Сан Хосе (19 березня), Свята 

П’ятниця (квітень), Великдень 

(квітень травень), День Тіла 

Христового (квітень травень), 

День Праці (1 травня), День 

Сантьяго (25 липня), Успіння 

(15 серпня), День Іспанської 

Єдності – це день відкриття 

Колумбом Америки (12 жовтня), 

День усіх Святих (1 листопада), 

День Конституції (6 грудня), День 

Непорочного Зачаття (8 грудня), 

Різдво (25 грудня).

n Видатні об’єкти культури 

туризму: увійшли до списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: 

м. Авіла де– лос Кабальєрос, 

Фортеця де– багато Рейєс 

Крістіанос. Курган Дольмен де– 

Мен, площа де– Торос де– Ронда, 

печера Куева дель Тахо де– лас 

Фігура. Музеї: Прадо в Мадриді, 

Пікассо та Національний музей 

мистецтва Каталонії в Барселоні, 

Національний музей скульптури 

в Вальядоліді, іспанського 

абстрактного мистецтва в Куенке, 
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Музей Ель-Греко в Толедо, Музей 

Гуггенхайма в Більбао.

n Постійно діючі соціокуль-

турні фестивалі та акції: 

міжнародні музичні фестивалі 

у Гранаді (червень липень) та 

Сантандері липень серпень), 

свято «Томатина» (томатне 

побоїще) в Буньолі (остання 

середа серпня), національний 

фестиваль класичного театру 

в Альмагро (вересень), 

осінній фестиваль у Мадриді 

(концерти, опера, драма, 

класичні та сучасні танці 

(вересень жовтень), фестиваль 

морепродуктів у містечку О-Грове 

(6 14 жовтня). Фієсти: свято 

Фальяс у Валенсії – спалювання 

великих ляльок із пап’є-маше, 

бій биків (19 березня), Святий 

тиждень – урочисті процесії в 

Севільї, Малазі, Гранаді, Мурсії, 

Квітневий ярмарок (через 10 

днів після Пасхи), Фієста св. 

Ісідро – святого покровителя 

Мадриду, бій биків – найбільша 

корида сезону (15 травня), свято 

Сан-Фермін – біг любителів 

гострих відчуттів попереду диких 

биків та корида у Памплоні 

(другий тиждень липня), 

вознесіння Діви Марії у Валенсії 

– свято на честь покровительки 

Барселони (24 вересня).

n Кількість туристів за рік: 

більше 50 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: дитяча, не 

обов’язкова – до 6 років (2 

цикли: до 3-х і з 3 до 6 років); 

початкова, обов’язкова з 6 до 

12 років (3 цикли по 2 курси); 

середня, обов’язкова ділиться 

на цикли: перший цикл – 12 

14 років і другий цикл – 14 16 

років. Вища освіта здобувається 

в університетах, які поділяються 

на 3 категорії: державні (всього 

46), приватні (12), а також 

духовні. До складу іспанських 

університетів входять 4 типи 

навчальних підрозділів, що 

в інших країнах складають 

альтернативу університетській 

освіті: університетські 

факультети, вищі технічні 

училища, університетські школи, 

університетські коледжі.

n Провідні вищі навчальні за-

клади: Мадридський автономний 
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університет, Барселонський 

центральний і автономний 

університети, Політехнічний 

університет у Валенсії.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

спрямований на врегулювання 

основних питань, що гарантують 

рівність громадян, дотримання 

їхніх конституційних прав і 

обов’язків щодо національності, 

еміграції, статусу, питань 

оборони та збройних сил, 

грошової та банківської систем, 

економічного планування, 

судової адміністрації, різних 

сфер законодавства, а також 

питань інтелектуальної та 

промислової власності.

n Зовнішньополітичний 

курс: формується під впливом 

факторів, що випливають з 

членством країни в НАТО ЄС 

та ін., а також з урахуванням 

двостороннього війського-

політичного співробітництва 

із США, традиційних зв’язків 

з Латинською Америкою, 

країнами Середзимномор’я, 

Ближнього і Середнього Сходу.

n членство в Міжнародних 

організаціях

СОТ, МБРР, ОБСЄ, МВФ, НАТО, 

ООН, МФЧХ, ОЕСР, РЄ, ЄКА, 

ЄМС, ЄС.

n членство в ЄС (хроно-

логія вступу та відносин): 

1986 р. – приєдналася до 

ЄС; стала одним з лідерів 

у впровадженні заходів з 

лібералізації ЄС; є п’ятою 

країною (разом з Польщею) 

за кількістю голосів у Раді 

міністрів; 1992 р. – уряд країни 

був одним з найактивніших 

учасників Маастрихтського 

договору (1992 р.); 1 січня 

2002 р. (введення євро) – 

ознаменувало початок третього 

періоду головування Іспанії 

в ЄС; Іспанія за останні роки 

отримала найбільший обсяг 

коштів із структурних фондів ЄС.

n членство в нАТО: 30 травня 

1982 р. – вступ до НАТО; 

1988 р. – увійшла до комітету 

планування НАТО, стала членом 

групи ядерного планування, 

взяла участь в організації ППО, 

формуванні ВМС НАТО у Східній 

Атлантиці; 16 грудня 1997 р. 
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– стала членом військової 

організації блоку; бере 

участь у розробці планів та 

операцій за участю іспанських 

військовослужбовців у Боснії.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Посольство Королівства Іс-

панія в україні:

вул. Хорива, 46, м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 492 73 20

Факс: +38 (044) 492-73-27

Web-сайт: http://www.espvac-ua.

com/ukraine/index.aspx

Надзвичайний і Повноважний 

Посол Й.В. Пан Хосе Родрігес 

Мояно

Консульський відділ:

Тел.: +38 (044) 537-62-74

 537-62-48

Візовий відділ:

Тел.: +38 (044) 492-73-26

E-mail: embespua@mail.mae.es

Прийомні дні: понеділок п’ятниця 

08.00 15.30

n Корисні посилання:

• «українське національне 

інформаційне агентство»: за-

гальна інформація про країну 

(історія, населення, географія, 

економіка, політика, свята і 

традиції, фото) http://svit.ukrin-

form.ua/Spain/spain.php

• Довідкова інформація про 

країну (географія, історія, сис-

тема права, економіка, наука 

і освіта, культура і мистецтво, 

видатні іспанці, свята і фес-

тивалі, національні парки, 

курорти, путівники по Іспанії) 

http://ispaniya.net/

• Про Іспанію на сервері «Ін-

формаційна система світу» 

http://www.infa.ru/map/world/

info/country_info/ru_ru/2576.htm

• Освітній портал – інфор-

мацію про систему освіти та 

навчання для іноземних сту-

дентів – 

http://www.osvita.org.ua/abroad/

edusystem/esp/university

• Корисна інформація про 

країну для туристів  

http://www.spain.com.ua

• Все про Іспанію – від відпо-

чинку до імміграції  

http://www.espana.ru

• Сайт центрального розвід-

увального управління https://

www.cia.gov/library/publications/

the world factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: Парламент.

n Судова система: включає 

Конституційний суд, Вищий касаційний 

суд, суди загальної юрисдикції 

(трибунали, мирові суди).

Адміністративно-територіальний поділ:

n 20 областей: Валле д’Аоста, 

Ломбардія, Трентіно-Альто Адідже, 

Фріулі-Венеція Джулія, П’ємонт, 

Лігурія, Венето, Тоскана, Умбрія, Емілія 

Романія, Марке, Абруццо, Лаціо, 

Молізе, Базіліката, Кампанія, Калабрія, 

Апулія, Сардинія і Сицилія, (п’ять з яких 

– Сицилія, Сардинія, Трентіно-Альто-

Адідже, Валле-д’Аоста та Фріулі-Венеція 

Джулія – мають особливий статус). 

Області поділені на 110 провінцій, 

які поділяються на комуни (загальна 

кількість комун – 8 101).

n Армія: воєнні витрати – 1,8% від 

ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ 11,9 тис. чол., 

ІТАлІЙСьКА 
РеСПуБлІКА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
військово-морських сил – 23 тис., 

військово-повітряних сил 30,3 тис. та 

війська карабінерів 109,7 тис.

нАСелення

n Загальна кількість: 60, 626 млн 

осіб (липень 2010 р.).

n Середня густота: 199,4 чол. на 

км2 (2009 р.).

n Річний приріст: -0,075% (2010 р.).

n етнічний склад: Італійськці 

(включаючи малі кластери німецько-, 

франко-, і словенських італійців на 

півночі і албанських італійців і греко-

італійців на півдні). 

n Поділ за релігійними уподо-

баннями: римо-католики 90%, інші 

10% (протестантські та єврейські 

громади і мусульманські громади 

іммігрантів). 

n Міське населення: 68%.(2008 р.).

n Сільське населення: 32%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 20,37 млрд (2009 р.).

n Темп зростання ВВП: 1,1% (2010 р.).

n ВВП на душу населення: $ 30 

700 (2010 р.).

n ІРлП: 0,941 – 20-те місце.

n Зайнятість населення: сільське 

Столиця: Рим –  
2,7 млн осіб.
Площа: 301 230 км2.
Найбільші міста: 
Мілан (1,3 млн осіб), 
Неаполь (1,1 млн.), 
Турін (921 тис.), 
Палермо (686 тис.), 
Ґенуя (656 тис.).
Офіційна мова: 
італійська.
найпоширеніші 
мови: англійська, 
французька, 
німецька, словенська.
Релігія: католицизм.
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 
цент.
Код валюти: 978.
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господарство: 4,2%

промисловість: 30,7%, Послуги: 

65,1% (2005 р.).

n Основні виробничі цен-

три: Апулія, Болонья, Брешіа, 

Венеція, Ґенуя, Ломбардія, 

Мілан, Неаполь, Рим, Тоскана, 

Трієст, Турін, Флоренція.

n Основні види сільськогоспо-

дарської продукції: пшениця, 

ячмінь, кукурудза, рис, цукрові 

буряки, картопля, соя, оливки, 

фрукти (особливо груші, персики, 

апельсини, лимони, виноград, 

вино). Тваринництво, здебільшого, 

представляє велика рогата 

худоба, свині, вівці, кози, птицю. 

Країна є значним виробником 

м’яса, сиру, молочної продукції, 

оливкової олії.

n Основні види промис-

лової продукції: машини 

та обладнання, сталь та 

металопродукція, хімічна 

продукція, автомобільні двигуни, 

одяг, взуття, текстиль, кераміка, 

продукти харчування.

n Зростання економіки за рік: 

-0,1% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 1,4% (2010 р.).

експорт: $ 458, 400 млрд  (2010 р.).

n експорт-товари: продукція 

машинобудування, текстилю 

та одягу, машини, автомобілі, 

транспортні засоби та 

обладнання, хімічні речовини, 

продукти харчування, напої та 

тютюнові вироби, мінерали і 

кольорові метали.

n експорт-партнери: 

Німеччина 12,6%, Франція 

11,57%, США 5,92%, Іспанія 

5,69%, Великобританія 5,13%, 

Швейцарія 4,69% (2009 р.).

n Імпорт: $ 459, 700 млрд  

(2010 р.).

Імпорт-товари: продукція 

машинобудування, хімікати, 

транспортне обладнання, 

енергетичні продукти, мінерали 

і кольорові метали, текстиль і 

одяг, харчові продукти, напої, 

тютюн.

n Імпорт-партнери: Німеччина 

16,68%, Франція 8,82%, Китай 

6,53%, Нідерланди 5,63%, 

Іспанія 4,3%, Росія 4,12%, 

Бельгія 4,08% (2009 р.).

n надходження іноземних  

інвестицій: $ 601, 100 млрд   

(31 грудня 2010 р.).
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КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свя-

та (вихідні дні): Новий рік (1 

січня), Три Короля (6 січня), 

Великдень (березень квітень), 

День визволення (25 квітня), 

День Праці (1 травня), День 

проголошення Республіки (2 

червня), Успіння Богородиці 

(15 серпня), День всіх святих (1 

листопада), День непорочного 

зачаття Пресвятої Діви Марії 

(8 грудня), Різдво (25 грудня), 

Деня святого Стефана (26 

грудня).

n Видатні об’єкти культури: 

Рим: Пантеон, Тріумфальні арки 

на честь римських імператорів 

і полководців, Римський Форум 

і Імператорський Форум, форт 

Кастель-Сант-Анжело, Пьяцца 

Навона з фонтанами, стародавні 

руїни, велика кількість музеїв 

і галерей; Мілан: Ла Скала – 

найвеличніша оперна сцена 

світу, Головний собор, базиліка 

Санта Марія делла Граціє; 

Флоренція: собор Санта Марія 

дель Флоре та інші об’єкти епохи 

Відродження; Венеція: місто мостів 

і каналів; Неаполь: археологічний 

музей, вулкан Везувій; Піза: 

вічно падаюча вежа. В країні 

знаходиться найбільша в світі 

кількість пам’яток ЮНЕСКО – 44 

пам’ятки.

n Постійно діючі соціо-

культурні фестивалі та ак-

ції: Міланська міжнародна 

виставка-ярмарок (кінець 

квітня), Римський ярмарок 

(травень червень), урочиста 

хода і факельна процесія на 

честь святого Ефісіо Елійського 

на Сардінії (травень), 

Свято Воскових Свічок (14 

травня), «Фестиваль двох 

світів» у Сполето оперні і 

балетні спектаклі, театральні 

постановки, концерти, виставки 

(червень липень), найбільша 

міжнародна виставка сучасного 

мистецтва «Венеційське 

Бієнале» (червень вересень, 

у парні роки), «Фестиваль 

Помідорів» в Буноле ярмарки, 

виставки, «помідорні побоїща» 

(23 серпня), Міжнародний 

кінофестиваль у Венеції (кінець 

серпня), Венеціанський Карнавал 

масок, «Історична регата» у Венеції 

(перша неділя вересня).
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n Кількість туристів за рік: 

більше 50 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: дошкільні 

заклади (до 6 років): приватні 

ясла і дитячі садки; навчання 

дітей (6 14 років) обов’язкове, 

безплатне; наступний ступінь 

освіти: загальноосвітні 

(академічні) школи і технічні 

училища, так звані інститути, 

з п’ятирічним терміном 

навчання; університетське 

навчання.

n Провідні вищі навчальні за-

клади: найбільші університети 

знаходяться в Римі, Неаполі, 

Мілані, Болоньї і Падуї. 

Функціонують політехнічні 

інститути в Мілані і Туріні, а 

також приватні університети, 

включаючи найбільший 

Католицький університет у 

Мілані. У багатьох містах є 

консерваторії та художні інститути.

навчальні заклади, які нада-

ють гранти іноземним студен-

там: Європейський університет 

у Флоренції, Міжуніверситетська 

школа математики, Болонський 

університет, Університет Тренто.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний 

курс: партійна система країни 

відрізняються сталістю і 

стабільністю. Найбільші політичні 

партії та рухи: рух «Вперед, 

Італія», лівоцентристська 

коаліція «Олива», Християнсько-

демократичний центр, 

Християнсько-демократичний 

союз, Партія Зелених, Комуністична 

партія, Ліга Півночі та ін.

n Зовнішньополітичний 

курс: характеризується 

значним посиленням 

міжнародної активності країни 

як в Європі, так і у всьому 

світі. Система міжнародних 

відносин характеризується 

завершенням періоду стратегічної 

невизначеності в світі після 

краху біполярізму і переходом 

до нової системи в міжнародних 

відносинах. МЗС окреслило коло 

регіонів і проблем, відносно 

яких Італія покликана нести 

особливу місію від імені світової 

спільноти: Середземномор’я, 

Балкани, країни Африканського 

Рогу, країни Центральної Європи 

в умовах розширення ЄС. Італія 
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прагне увійти до кола держав, 

що беруть участь в урегулюванні 

політичних конфліктів інших країн.

n членство в Міжнародних 

організаціях

ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ, Рада Європи, 

група країн «Великої вісімки».

n членство в ЄС (хронологія всту-

пу та відносин): 1951 р. – була 

серед країн, що підписали договір 

про заснування Європейського 

об’єднання вугілля і сталі, 25 

березня 1957 р. – вступ до ЄС, є 

країною Шенгенської угоди.

n членство в нАТО: 4 квітня 

1949 р. – офіційне підписання 

Північноатлантичного 

договору (Вашингтон) разом з 

представниками США, Франції, 

Великобританії, Бельгії, Канади, 

Голландії, Люксембурга, Норвегії, 

Данії, Португалії і Ісландії. Італія 

брала участь у Балканській, 

Косовській операціях НАТО, 

відправляла своїх солдатів до Іраку 

і Афганістану. На території країни 

розміщені військові бази США.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Посольство Італії в україні:

Дипломатична канцелярія:

Ярославів вал, 32-б,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 230 31 00

Факс: +38 (044) 230 31 03

Web-сайт: http://www.ambkiev.

esteri.it/Ambasciata_Kiev

E-mail: ambasciata.kiev.@esteri.it

Надзвичайний та повноважний 

посол П’єтро Джованні Доннічі.

Прийомні дні: понеділок четвер 

9.00 14.00, 15.00 17.30, 

п’ятниця 9.00 13.20, 14.30 16.00

Консульська канцелярія

Ярославів вал, 32-б,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 230 31 01

Факс: +38 (044) 230 28 77

E-mail: consolato.kiev@esteri.it

Прийомні дні: понеділок 

четвер 9.15 13.15, 15.15 

16.30, п’ятниця (відвідувачі 

не приймаються, за винятком 

осіб, які подають клопотання на 

усиновлення) 9.15 13.15, 14.30 

15.45

Візовий відділ

Тел.: +38 (044) 230 31 01

 +38 (044) 230 31 26 (з вiзових 

питань)
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Факс: +38 (044) 230 31 25

E-mail: sezionevisti.kiev@esteri.it

Прийомні дні: понеділок 

четвер 9.15 13.15, 15.15 

16.30, п’ятниця (відвідувачі 

не приймаються, за винятком 

осіб, які подають клопотання на 

усиновлення та осіб, які їдуть на 

лікування) 9.15 12.30

Корисні посилання:

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках http://

wapedia.mobi/ru/Италия

• Спеціальний проект «Італія» 

http://www.italyproject.ru/infor-

mation.htm

•  Інформація про країну в он-

лайн енциклопедії «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru/enc/

Earth_sciences/geografiya/ITALI-

YA.html

• Географія, екологія, туризм – 

http://geograf.at.ua/index/0-33

• Освітні ресурси про гранти 

Італійських вузів іноземним 

студентам 

http://www.iue.it/

http://www.iue.it/Servac/Post-

doctoral/

http://www.iue.it/Servac/Post-

doctoral/JeanMonnetFellowships/

http://www.math.unifi.it

http://www.mirees.unibo.it/

http://www.iicbelgrado.esteri.

it/IIC_Kiev/Menu/Opportunità/

Borse_di_studio/Per_nome_abi-

tanti_in_Italia/

http://portale.unitn.it/drsis/por-

talpage.do?channelId=-33405

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

президентська республіка.

n глава держави: Президент 

Деметріс Христофіас (з 2008 р.). 

Самопроголошену Турецьку 

республіку Північного Кіпру очолює 

президент Дервіш Ероглу (з 23 квітня 

2010 р.).

n глава уряду: прем’єр-міністр.

Законодавчий орган: однопалатний 

Парламент.

n Судова система: включає суди 

Першої інстанції (окружні суди, що 

працюють у кожному районі країни; 

Суди судового розгляду, Військовий 

Суд, Суд із трудових спорів, Суди з 

контролю, Суди у сімейних справах) 

і Верховний Суд (остаточний 

апеляційний суд).

n Адміністративно- 

територіальний поділ:

6 округів, що поділяються між 

Грецькою стороною (Нікосія, Кіренея, 

Ларнака, Лімасол, Пафос, Фамагуста 

– діляться на 33 общини) і турецькою 

стороною (Левкоша, Магуша, Гірне, 

РеСПуБлІКА 
КІПР
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
Гюзель-юрт, Ішкеле).

n Армія: воєнні витрати – 3,8% від 

ВВП. Військові сили складаються із 

Кіпрсько-грецької національної гвардії 

та Кіпрсько-турецьких сил безпеки.

нАСелення

n Загальна кількість:  

1, 103 млн осіб (2010 р.). 

n Середня густота:  

84 чол. на км2 (2007 р.).

n Річний приріст: 1,663% (2010 р.)

n етнічний склад: 77% грецького, 

турецького 18%, інші 5% (2001 р. 

перепис).

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: православні греки – 89,7%, 

католики – 1,5%, англіканці – 1%, 

мусульмани і мароніти по 0,6%, інші 

віросповідання та атеїсти – 6,6%.

n Міське населення: 70% (2008 р.).

n Сільське населення: 30%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 22,750 млрд (2009 р.).

ВВП на душу населення: $ 21,000 

(2010 р.).

n ІРлП: 0,903 – 28-ме місце.

n Зайнятість населення: у 

сільському господарстві – 8,5%, у 

Столиця: Нікосія – 
310 тис. осіб.
Площа: 9 250 км2.
найбільші міста: 
Лімасол (162 тис. 
осіб), Пафос (47 тис.), 
Варнака (46 тис.).
Офіційні мови:
грецька, турецька.
найпоширеніші 
мови: англійська.
Релігія: православ’я.
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 
цент.

Код валюти: 978.
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промисловості – 20,5%, у сфері 

послуг – 71%.(2006 р.).

n Основні виробничі  

центри: Лімасол, Ларнака, 

Фамагуста.

n Основні види сільськогоспо-

дарської продукції: цитрусові, 

овочі, ячмінь, виноград, маслини, 

птиця, свинина, баранина, 

молочні продукти, сири.

n Основні види промисло-

вої продукції: цемент, гіпс, 

металопродукція, хімічна 

продукція, папір, текстиль, 

продукти харчування, напої.

Зростання економіки за рік: 

3,4% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 2,2% (2010 р.).

експорт: $ 2,232 млрд  (2010 р.).

n експорт-товари: цитрусові, 

картопля, фармацевтична 

продукція, цементна 

продукція, одяг.

n експорт-партнери: Греція 

23,83%, Німеччина 9,2%, 

Великобританія 8,78% (2009 р.).

n Імпорт: $ 7,962 млрд  (2010 р.). 

n Імпорт-товари: споживчі 

товари, нафтопродукти 

і мастильні матеріали, 

напівфабрикати, машини, 

транспортні засоби та 

устаткування.

n Імпорт – партнери: Греція 

20,18%, Італія 10,67%, 

Великобританія 8,95%, 

Німеччина 8,79%, Ізраїль 6,99%, 

Китай 5,52%, Нідерланди 4,85%, 

Франція 4,01% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 16,570 млрд  (на 31 

грудня 2010 р.). 

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігій-

ні свята (вихідні дні): 

загальнонаціональні свята – 

Новий рік (1 січня), Грецький 

Національний День (25 

березня), День праці (1 травня), 

День незалежності Кіпру (1 

жовтня). Свята православної 

грецької громади Водохреща 

(6 січня), Національний день 

греків-кіпріотів (1 квітня), 

Чистий Понеділок – початок 

сорокаденного посту) , День 

незалежності (25 березня), 

Страсна П’ятниця*, Великдень* 

і Понеділок після Великодня*, 

П’ятидесятниця*, Успіння 

Богородиці (15 серпня), 
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Національне свято греків 

День «Охі» (28 жовтня), День 

Святого Миколи Чудотворца 

(26 грудня), Різдво (25 26 

грудня). Свята турецької 

громади День народження 

пророка Мухаммеда*, День 

миру і свободи (20 липня), День 

перемоги (30 серпня), День 

проголошення Республіки Турція 

(29 жовтня), рамазан-байрам*, 

День Турецькоі Республіки (15 

листопада), курбан-байрам*.

n Видатні об’єкти культури: 

Резервати Акротірі, Ейлєнья, 

Пафоський ліс, Тіліріа. Нікосія 

старе місто, мечеть Селіміє (XIII 

XIV ст.), церква Богородиці (1300 

p.), ансамбль ринку Бедестан 

(XIV XVI ст.), собор св. Іоанна 

(XVI ст.). Музеї: Національний, 

ювелірного мистецтва, народної 

творчості, національних 

реліквій, ікон, галерея сучасного 

мистецтва. У Фамаґусті – міські 

мури та фортеця (XIV-XV ст.), 

«Замок Отелло» (1492 p.). 

Численні пам’ятки археології, 

історії, архітектури та музеї 

в Ларнаці, Лімасолі, Пафосі, 

Тродосі.

n Постійно діючі соціокультурні 

фестивалі та акції: міжнародний 

музичний фестиваль у Беллапаісі 

(травень червень), Міжнародний 

фестиваль мистецтв і культури 

(травень липень), Кіпрський 

театральний фестиваль 

(вересень), конкурс краси «Міс 

перлина Європи), Гюзельюрт 

«Orange» фестиваль (червень 

липень), Екодні у Бюйюкконук 

(жовтень), фестиваль винограду 

в Мехметджик (серпень), 

Міжнародний фестиваль «Зелена 

олива», фестиваль Хеллім.

n Кількість туристів за рік: 

більше 2 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: дошкільне 

виховання (дитячі садки), 

початкова (з 5,5 років, 1 3 класи) і 

середня шкільна освіта (4 6 класи, 

гімназія – 3 роки), професійна 

освіта, вища освіта (коледжі, 

університети). Існують державні і 

приватні навчальні заклади.

 * Дата свята залежить від релігійного календаря.



88

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

n Провідні вищі навчальні за-

клади: Міжнародний університет 

Кіпру, Середземноморський 

університет, Близькосхідний 

технічний університет, 

Американський університет, 

Європейський університет.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

з кінця 1963 р. двообщинні 

органи влади на Кіпрі не 

функціонують. Керівництво 

турецької громади вважає, 

що конституція Республіки 

Кіпр більш не діє. Депутати-

турки не беруть участь у 

роботі Палати представників, 

а міністри-турки в діяльності 

Кабінету Міністрів. На терріторії 

турецької громади були створені 

особливі органи влади. В 

1974 р. турецька громада 

затвердила на референдумі 

власну конституцію, що вступила 

в дію у 1975 р. 15 листопада 

1983 р. вона оголосила себе 

незалежною Турецькою 

Республікою Північного Кіпру. 

12 березня 1985 р. асамблея 

турків-кіпріотів проголосила 

конституцію незалежної 

республіки. Проте, нову державу 

визнала тільки Туреччина.

n Зовнішньополітичний 

курс: пріоритетним напрямком 

залишається кіпрське 

врегулювання, забезпечення 

необхідних зовнішніх умов для 

просування зовнішньої політики. 

Керівництво країни надає 

висловлюється за всебічне 

підвищення ефективності та 

демократизацію ООН, більш 

динамічне підключення її 

потенціалу до зусиль щодо 

зміцнення миру і міжнародної 

безпеки.

членство в Міжнародних  

організаціях

ОБСЄ, ЄС, РЄ, МБРР, МВФ.

n членство в ЄС (хроно-

логія вступу та відносин): 

1972 р. – підписаний договір 

про співробітництво з ЄС, що 

був доповнений протоколом у 

1987 р.; 1990 р. – звернення до 

членів ЄС про вступ, Рада Європи 

запропонувала Європейській 

Комісії допомогти Уряду Кіпру 

підготуватися до вступу до 
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переговорів; 1995 р. – Рада із 

загальних питань підтвердила 

здатність Кіпру до вступу в 

члени ЄС; 1996 – розпочалися 

переговори щодо вступу; 16 

квітня 2003 р. – в був підписаний 

Договір про вступ до ЄС, липень 

2003 – Кіпр ратифікував Договір; 

1 травня 2004 р. – Кіпр став 

членом ЄС.

n членство в нАТО: країна 

дотримується політики 

неприєднання і не входить у НАТО.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Почесне консульство Респу-

бліки Кіпр в україні:

вул. Дмитрівська, 18/24, м. 

Київ, 01054

Тел.: +380 44 246 98 84

Факс: +38 (044) 244-73-93

Web-сайт: http://www.cyprus-

consulate.org.ua

E-mail: kiev@cyprus-consulate.

org.ua

Надзвичайний і повноважний 

посол Кіпру в України (за 

сумісництвом) – Й. В. Пан 

Леонідас С. Маркідес

Почесний консул Пан Юрій 

Іванович Гетьманенко

Канцелярiя

Тел.: +38 (044) 486 36 05

Факс: +38 (044) 484 03 93

Прийомні дні: понедiлок четвер 

10.00 13.00

Корисні посилання:

• Офіційна інформація про 

країну на сайті Посольства 

Росії в Республіці Кіпр http://

www.cyprus.mid.ru/cyprus.htm

• «Республіка Кіпр»: блог про 

демократичний союз грецьких 

та турецьких патріотів http://

www.demunion.kiev.ua/

• Довідник по Кіпру «Крузо» 

http://www.kruzo.com.ua/voksvet/

kiprinf.htm

• енциклопедія «Вокруг света» 

http://www.vokrugsveta.ru/ency-

clopedia/index.php?title=Кипр

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/cy.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: 

однопалатний Сейм.

n Судова система: систему 

загальних судів утворюють 

Верховний суд (має Сенат і 

3 колегії: Цивільного суду, 

Кримінального суду, Комерційного 

суду), 5 окружних судів та 

районні (міські) суди, а також 

Конституційний суд.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 26 районів, 7 міст, які 

мають окремий статус. Історично, 

культурно і конституційно країна 

також поділяється на чотири регіони: 

Латгале, Земгале, Курземе, Відземе.

n Армія: воєнні витрати – 1,2% від 

ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ 3,1 тис. чол., 

військово-морських сил – 840 чол., 

військово-повітряних сил – 210 чол.

лАТВІЙСьКА 
РеСПуБлІКА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
нАСелення

n Загальна кількість:  

2, 218 млн осіб (липень 2010 р.).

n Середня густота:  

37 чол. на км2 (2008 р.).

n Річний приріст: -0,602% (2010 р.).

n етнічний склад: латвійці 59,3%, 

росіяни 27,8%, білоруси 3,6%, 

українці 2,5%, поляки 2,4%, литовці 

1,3%, інші 3,1% (2009 р.).

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: лютеранці 19,6%, православні 

15,3%, інші християни 1%, інші 

віросповідання 0,4%, невизначені 

63,7% (2006 р.).

n Міське населення: 68% (2008 р.).

n Сільське населення: 32% (2008 р.).

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 23,390 млрд  (2009 р.).

n ВВП на душу населення:  

$ 14,500 (2010 р.).

n ІРлП: 0,855 – 45-те місце.

n Зайнятість населення:  

сільське господарство: 12,1% 

промисловість: 25,8% 

Послуги: 61,8% (2005 р.). 

n Основні виробничі центри:  

Рига, Вентспілс, Даугавпілс, 

Лієпая.

Столиця: Рига –  
725,2 тис. осіб.
Площа: 64 589 км2.
найбільші міста: 
Даугавпілс (112 тис. 
осіб), Лієпая (84,6 тис.), 
Єлгава (58,7 тис.).
Офіційна мова: 
латиська.
найпоширеніші 
мови: російська, 
англійська.
Релігія: лютеранство.
Валюта: латвійський 
лат.
Розмінна валюта: 
сантім.
Код валюти: 428.
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n Основні види сільськогос-

подарської продукції: зернові 

(жито, пшениця, ячмінь), кормові 

культури, льон-довгунець, овочі 

(картопля, цукровий буряк), 

молочно-м’ясне скотарство 

і беконне свинарство, 

бджільництво, риболовство.

n Основні види промис-

лової продукції: метал, 

машини та обладнання, засоби 

зв’язку, продукція хімічної, 

нафтохімічної, целюлозно-

папірної, фарфоро-фаянсової 

галузі, текстиль, парфумерно-

косметична продукція, ювелірні 

вироби з бурштину.

n Зростання економіки за рік: 

– 0,9% (2008 р.).

n Темпи інфляції: – 1,2% (2010 р.).

n експорт: $ 7,894 млрд  (2010 р.). 

n експорт – товари: деревина 

та вироби з деревини, машини 

та обладнання, метали, текстиль, 

продукти харчування.

n експорт-партнери: Литва 

15,19%, Естонія 13,57%, Росія 

13,17%, Німеччина 8,13%, 

Швеція 5,7% (2009 р.).

n Імпорт: $ 9,153 млрд  (2010 р.). 

n Імпорт-товари: машини та 

обладнання, хімікати, паливо, 

транспортні засоби. 

n Імпорт-партнери: Литва 

16,36%, Німеччина 11,34%, 

Росія 10,68%, Польща 8,11%, 

Естонія 7,69% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 1,097 млрд  (на 31 

грудня 2010 р.). 

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січня), 

Католицька і Лютеранська 

Пасха*, Свято праці (1 травня), 

День проголошення Декларації 

незалежності Латвійської 

республіки (4 травня), День 

перемоги над нацизмом і День 

пам’яті жертв Другої світової 

війни (8 травня), Ліго («Іванів 

ден») (23 24 червня), День 

проголошення Латвійської 

Республіки (18 листопада), 

Католицьке і Лютеранське 

Різдво (24 25 грудня).

n Видатні об’єкти культу-

ри: Рига – Домський собор 

(закладений в 1211 р.) із 

всесвітньо відомим органом, 

Шведські Ворота, Резиденція 
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Петра I, Історичний Музей 

Латвии, Державна Художня 

Галерея, Автомобільний Музей 

Риги. Сигулда Національний 

парк Гауя, замок Turaida (XIII 

ст.), парк скульптури, а так же 

живописні краєвиди Юрмали, 

Курземе, Видземе и Латгале.

n Постійно діючі соціо-

культурні фестивалі та ак-

ції: Національний пісенний 

фестиваль (червень), 

Великий ярмарок народних 

промислів і прикладного 

мистецтва «Гадатіргіс» у 

Ризі (перші вихідні червня), 

Міжнародний фестиваль 

органної музики у Ризі (липень), 

Фестиваль оперної музики в 

Сигулді (липень), Фестиваль 

старовинної музики в замку 

Бауска (липень), міжнародні 

фестивалі зірок фортепіанної 

музики і фестиваль рок-музики 

«Лієпаяс Дзінтарс» в Лієпає 

(середина серпня), музичний 

фестиваль КВК в Юрмалі 

(липень), конкурс молодих 

виконавців «Нова хвиля» в 

Юрмалі (липень серпень), Свято 

вина у Сабіле (кінець липня) 

«Свято вулиці Йомас» в Юрмалі 

(середина липня), Свято пива 

и Фестиваль сільських капел 

в Цесисі (середина липня), 

Международная регата «Катті 

Сарк Толл Шип Рейсиз» у Ризі 

(початок серпня), Міжнародний 

зліт антикварних авто «Ретро 

Юрмала» (серпень).

n Кількість туристів за рік: 

більше 5 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: обов’язкова 

основна (9 років) – початкова і 

середня школи; середня: загальна 

(реалізують середні школи і 

гімназії) і професійна (ремісничі 

училища, професійні середні 

школи); вища (колежди і вузи).

n Провідні вищі навчаль-

ні заклади: Балтійський 

російський університет, Вища 

школа соціальних технологій, 

Латвійський університет, 

Ризький технічний університет.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний 

курс: основні партії – «Новий 

час», Союз зелених і селян, 
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«Громадянський союз», Народна 

партія, «Центр злагоди», «За 

права людини в єдиній Латвії».

n Зовнішньополітичний 

курс: зміцнення державної 

незалежності, інтеграція 

до політичних, економічних 

структур безпеки, участь у 

формуванні європейської 

політики.

n членство в Міжнародних о 

рганізаціях

ЄС, ООН, НАТО, РЄ, ОБСЄ, МБРР, 

МВФ, Світовий банк, ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ, МФЧХіЧП.

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1991 р. 

стала членом ZOPI, 1992 р. – 

членом Всесвітнього банку і 

Міжнародного валютного фонду, 

1995 р. – членом Ради Європи., 

1 травня 2004 р. членом 

Європейського Союзу.

Членство в НАТО: вступ до НАТО 

– 29 березня 2004 р.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Посольство латвійської рес-

публіки в україні:

вул. Івана Мазепи, 6-Б,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 490 70 30

Факс: +38 (044) 490 70 35

Web-сайт: http://www.mfa.gov.lv/

ua/ukraine

E-mail: embassy.ukraine@mfa.gov.lv 

Посол Атіс С’янітс.

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця 09.00-17.00

Консульський / візовий відділ:

Тел.: + 38 (044) 490 70 37

Автоінформатор:  

+38 (044) 496 25 88

Факс: +38 (044) 496 25 81

E-mail: consulate.ukraine@mfa.gov.lv

Прийомні дні: понеділок-п’ятниця 

09.00-12.30 (інформація та 

подання документів)

15.00-16.00 (видача паспортів)

n Корисні посилання:

•  Сайт «укрінформ» (загальна 

інформація про країну по всіх 

напрямках) http://svit.ukrin-

form.ua/Latvia/latvia.

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/lva/latvia.shtml

• Основна інформація про 

країну (природа, населення, 
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державний устрій, політика, 

економіка, культура) – 

http://academic.ru/dic.nsf/enc_

colier/238/ЛАТВИЯ

http://uk.wikipedia.org/wiki/Латвія

• Каталог університетів латвії 

http://www.ehu.by/category/re-

gion/latviya

• Сайт центрального розвід-

увального управління https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html        
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

республіка.

n глава держави: Президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: 

однопалатний Парламент (Сейм).

n Судова система: Конституційний 

Суд, Верховний Суд, Апеляційний 

суд, окружних і апілінкових судів: в 

них працюють призначені судді та 

експерти в галузі права. Справи з 

підприємницьких спорів розглядаються 

в Комерційному арбітражному суді 

Литовської Республіки.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 10 повітів (Алітуський, 

Вільнюський, Каунаський, 

Клайпедський, Маріямпольський, 

Панєвєзький, Таурагський, 

Тельшяйський, Утенський, 

Шяуляйський). Повіти утворюють 

території муніципалітетів – 9 міст, 43 

райони, а також 8 знову утворених 

самоврядувань. Самоврядування 

діляться на староства.

n Армія: воєнні витрати – 1,2% від 

лиТОВСьКА 
РеСПуБлІКА 
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
ВВП. Військові сили складаються із 

сухопутних військ, військово-повітряних 

сил, військово-морських сил.

нАСелення

n Загальна кількість: 3, 544 млн 

осіб (липень 2010 р.). 

n Середня густота: 53 чол. на км2.

n Річний приріст: – 0,276% (2010 р.).

Етнічний склад: литовці 84%, поляки 

6,1%, росіяни 4,9%, білоруси 1,1%, 

інші 3,9% (2009 р.).

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: римо-католики 79%, російські 

православні 4,1%, протестанти (в 

тому числі лютеранці та євангельські 

християни-баптисти) 1,9%, інші або 

невизначені 5,5%, не належать до 

жодної 9,5% (2001 р. перепис).

n Міське населення: 67% (2008 р.).

n Сільське населення: 33%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 35,730 млрд  (2009 р.).

ВВП на душу населення: $ 15 900 

(2010 р.).

n ІРлП: 0,862 – 43-тє місце.

n Зайнятість населення:  

у сільському господарстві – 14%,  

у промисловості – 29,1%, у сфері 

Столиця: Вільнюс – 
556 тис. осіб.
Площа: 65 301 км2.
найбільші міста: 
Клайпеда (187 тис.), 
Шяуляй (129 тис.), 
Каунас (450 тис.).
Офіційна мова: 
литовська.
найпоширеніші 
мови: російська, 
польська.
Релігія: католицизм.
Валюта: литовський літ.
Розмінна валюта: 
цент.
Код валюти: 440.
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послуг – 56,9% (2005 р.).

n Основні виробничі центри: 

Алітус, Йонав, Каунас, Клайпеда, 

Паневез, Утенс, Шяуляй.

n Основні види сільськогос-

подарської продукції: м’ясне і 

молочне тваринництво.

n Основні види промисло-

вої продукції: металообробні 

верстати та обладнання, 

електродвигуни, телевізори, 

холодильне обладнання, 

продукція нафтопереробки, 

малі судна, меблі, текстиль, 

продукти харчування, добрива, 

сільськогосподарські машини, 

оптика, електронні компоненти, 

комп’ютери, ювелірні вироби.

n Зростання економіки за рік: 

3,8% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 11,9% (2008 р.).

n експорт: $ 19,290 млрд  

(2010 р.). 

n експорт-товари: мінеральні 

продукти 22%, машини та 

обладнання 10%, хімічні 

речовини 9%, текстиль 7%, 

продукти харчування 7%, 

пластмаси 7%.

n експорт-партнери: 

Росія 13,2%, Латвія 10%, 

Німеччина 9,6%, Польща 7,1%, 

Естонія 7,1%, Білорусь 4,7%, 

Великобританія 4,3% (2009 р.).

n Імпорт: $ 20,340 млрд  (2010 р.). 

n Імпорт-товари: мінеральні 

продукти, машини і обладнання, 

транспортне обладнання, 

хімікати, текстиль і одяг, метали.

n Імпорт-партнери: Росія 

30,1%, Німеччина 11,1%, Польща 

9,9%, Латвія 6,3% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 2507 млн (на 31 

грудня 2010 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свя-

та (вихідні дні): Новий рік (1 

січня), Свято Трьох Королів (6 

січня), День захисників свободи 

(13 січня), День вiдновлення 

Незалежності Литовської 

Держави (16 лютого), День 

назележності Литви (11 березня), 

Великдень (квітень травень), День 

трудящих (1 травня), День надії і 

трауру (14 червня), День коронації 

Міндаугаса (День Держави) (6 

липня), Вознесіння Пресвятої 

Богородиці (Жолінес) (15 серпня), 

День чорної стрічки (23 серпня), 
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День Конституції (25 жовтня), 

День Усіх Святих (1 листопада), 

День литовських воїнів (23 

листопада), Різдво (25-26 грудня). 

n Видатні об’єкти культури: 

Вільнюс: Старе місто, Костел 

св. Анни, залишки Верхнього 

замку (XIV-XV ст.), Старий 

арсенал (XVI ст.), Новий арсенал 

(XVIII ст.), Кафедральна площа, 

Президентський палац, замок 

Раудондваріс; Каунас: міська 

ратуша (ХVI ст.), ансамбль 

Ратушної площі, Собор базиліки, 

костел св. Вітаутаса, Музей 

кераміки, Музей народної музики, 

Музей медицини и фармацевтики, 

Військовий музей Вітаутаса 

Великого, Музей чортів; Тракай: 

острівний замок.

n Постійно діючі соціокуль-

турні фестивалі та акції: 

Міжнародний Вільнюський 

фестиваль (середина червня), 

фестиваль театрів «Sirenos» 

(кінець вересня), «Вільнюський 

джаз» (кінець вересня) літній 

фестиваль Кристофора (1 

липня – 31 серпня), фестиваль 

класично оперної музики 

в Клайпеді (кінець серпня), 

фестиваль симфонічної музики 

в Паланзі (початок серпня), рок-

фестиваль «Ночі року» біля озера 

Плателяй (початок серпня), Свято 

моря в Клайпеді (кінець липень).

n Кількість туристів за рік: 

більше 500 тис.

ОСВІТА

n Система освіти: початкова 

(діти з 6-7 років, триває 4 роки), 

основна обов’язкова освіта (6 

років), середня освіта (2 роки). 

Близько 1 900 загальноосвітніх 

середніх шкіл, 48 освітніх 

установ вищого рівня (з них 37 

державних – 15 університетів та 

16 колегій і 17 приватних.

Провідні вищі навчальні 

заклади: Вільнюський 

університет, Європейський 

гуманітарний університет.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

основні партії – Виборча акція 

литовських поляків, Новий союз 

(соціал-ліберали), Литовський 

селянський народний союз, 
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Партія громадянської демократії, 

Партія національного відродження, 

«Порядок і справедливість», Соціал-

демократична партія Литви, Союз 

лібералів і центру, Союз Вітчизни 

– Християнські демократи Литви, 

Союз росіян Литви.

n Зовнішньополітич-

ний курс: ґрунтується на 

утвердженні незалежності через 

встановлення двосторонніх 

міждержавних зв’язків, набутті 

членства в різних міжнародних 

організаціях, утвердженні 

дружніх відносин із сусідніми 

країнами, розвитку економічної 

дипломатії.

членство в Міжнародних  

організаціях нАТО, ЄС

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1990 р. – в 

Брюсселі створено інформаційне 

бюро Литви, 11 травня 1992 р. 

– між Литвою та Європейською 

Спільнотою підписано угоду 

про торгівлю та комерційне і 

економічне співробітництво, 

червень серпень 1995 р. – в 

країні створено перші заклади 

з інтеграції, 8 грудня 1995 р. – 

Литва подала офіційну заявку 

на вступ до ЄС, 15 лютого 

2000 р. – країна офіційно 

почала переговори про вступ, 16 

квітня 2003 р. – підписано угоду 

про вступ Литви, 10-11 травня 

2003 р. – відбувся референдум 

щодо вступу до ЄС, 1 травня 

2004 р. – приєдналася до ЄС, 

11 листопада 2004 р. сейм 

Литви першим серед країн-

членів ратифікував Конституцію 

ЄС, 21 грудня 2007 р. Литва 

приєдналася до Шенгенского 

простору, 8 травня 2008 р. 

Сейм Литви ратифікував 

Лісабонську угоду, 7 липня 2009 

р. – в країні пройшли вибори 

до Європейського парламенту, 

обрано 12 членів Парламенту.

Членство в НАТО: 31 травня 

1991 р. – відбувся перший 

неофіційний візит литовської 

делегації до Штаб-квартири 

НАТО, 1994 р. – офіційне 

звернення від Литви щодо 

прийняття країни до НАТО, 27 

січня 1994 р. – приєднання до 

програми «Партнерство заради 

миру», 2 квітня 2004 р. – вступ 

до НАТО. 
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ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Посольство литовської  

республіки в україні:

вул. Буслівська, 21,  

м. Київ, 01901, 

Тел.: +38 (044) 254 09 20

Факс: +38 (044) 254 09 28

Web-сайт: http://ua.mfa.lt/index.

php?88757572

E-mail: embassy@ltembassy.org

Надзвичайний і повноважний 

Посол Альгірдас Кумжа.

Прийомні дні: понеділок-четвер 

09.00-17.15

п’ятниця 09.00-16.00

Консульський відділ:

Тел.: + 38 (044) 254-09-36

Факс: + 38 (044) 254-09-37

Прийомні дні: понеділок-четвер 

10.00-13.00, 15.00 17.00

п’ятниця 10.00-13.00

Почесні консульства

у м. львові:

вул. Коцюбинського, 13/1,  

м. Львiв, 79005

Тел/Факс: +38 (0322) 98 96 50

у м. Симферополі:

вул. Турецька, 12,  

м. Сімферополь, 95011

Тел.: +38 (0652) 24 85 15

Факс: +38 (0652) 24 80 10

n Корисні посилання:

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках – 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Литва

http://svit.ukrinform.ua/Litva/

litva.php?menu=ukrinform

• Програма розвитку україн-

ських проєвропейських орга-

нізацій 

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/20/index.

html#start

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/ltu/lithuania.shtml

• Інформація для туристів 

http://countries.turistua.com/ru/

litva-sight.htm

http://archive.travel.ru/lithuania/

sites/

http://voksveta.ru/index.

php?s=2&ps=264

http://www.president.lt/ru/

litovskaja_respublika/.../upravle-

nie_stranoi.html

• Сайт центрального 

розвідувального управління 

– https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/

geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

конституційна монархія.

n глава держави: монарх Великий 

герцог Анрі (з 2000 р.).

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: однопалатний 

Парламент (Палата депутатів).

n Судова система: включає мирових 

суддів, окружні суди і Верховний суд, 

консультативний орган з питань права 

і вищий адміністративний суд, що 

призначається Великим Герцогом, 

Державна Рада.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: країна поділяється на округи, 

що, у свою чергу, поділяються на 

кантони, а кантони — на комуни.

n Армія: воєнні витрати – 0,9% від 

ВВП. Військові сили складаються із 

сухопутних військ 800 чол.  

і жандармерії – 560 чол.

нАСелення

n Загальна кількість: 497, 5 тис. осіб  

(липень 2010 р.).

ВелиКе 
геРцОгСТВО 
люКСеМБуРг
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
n Середня густота: 164 чол. на км2.

n Річний приріст: 1,158% (2010 р.).

n етнічний склад: люксембуржці 

63,1%, португальці 13,3% , французи 

4,5%, італійці 4,3% , німці 2,3%, 

представники інших країн ЄС 7,3%, 

інші національності 5,2% .

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: Римсько-католицька 87%, 

інші (включаючи протестантські, 

єврейські і мусульманські) 13% 

(2000 р.).

n Міське населення: 82%.(2008 р.).

n Сільське населення: 8%.(2008 р.).

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 52,430 млн (2009 р.).

ВВП на душу населення: $ 81 800 

(2010 р.).

n ІРлП: 0,944 – 18-те місце.

n Зайнятість населення: сільське 

господарство: 2,2% 

промисловість:17,2% Послуги: 80,6% 

(2007 р.). 

n Основні виробничі центри: Еш-

сюр-Альзет, Мерш, Еттельбрюк.

n Основні види сільськогоспо-

дарської продукції: ячмінь, овес, 

пшениця, картопля, виноград. 

Розвиненим є також садівництво.

Столиця: Люксембург –  
76 тис. осіб.
Площа: 2 586 км2.
найбільші міста: 
Еш-сюр-Альзет ( 
24 тис. осіб), Діферданж 
(15,7 тис.), Дюделанж 
(14,7 тис.).
Офіційні мови: 
німецька, французька, 
найпоширеніші мови: 
люксембурзька.
Релігія: католицизм.
Валюта: євро.
Розмінна валюта: цент.

Код валюти: 978.
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n Основні види промислової 

продукції: металопродукція, 

хімічна продукція, алюміній, 

скло, інформаційні технології.

n Зростання економіки за рік: 

2,3% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 2,1% (2010 р.).

n експорт: $ 17,820 млрд  (2010 р.).

n експорт-товари: машини і 

устаткування, металопродукція, 

хімікати, гумові вироби, скло.

n експорт-партнери: Німеччина 

19,78%, Франція 15,87%, 

Бельгія 11,07%, Великобританія 

7,96%, Італія 7,49%, Нідерланди 

4,31% (2009 р.).

n Імпорт: $ 23,670 млрд  (2010 р.).

n Імпорт-товари: мінерали, 

метали, продовольство, 

споживчі товари.

n Імпорт-партнери: Бельгія 

27,22%, Німеччина 23,14%, 

Китай 18,62%, Франція 8,85%, 

Нідерланди 5,06% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: 126,459 млрд  дол. 

США (2006 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січня), 

Великодній понеділок (квітень 

травень), День праці (1 травня), 

Вознесіння (травень) День духів 

(травень-червень), Національне 

свято, день народження Його 

Королівської Величності Герцога 

Гранд-Дюка (23 червня), Успіння 

(15 серпня), День всіх Святих (1 

листопада), Різдво (25 грудня), 

День святого Стефана (26 грудня).

n Видатні об’єкти культури: 

Люксембург: резиденція 

великого герцога, міська Ратуша, 

руїни римської дозорної вежі, 

скельна капелла Сен-Кірен (VI и 

XV ст.), готичний собор Сен-Мішель 

(1519 р.), Національний музей.

n Постійно діючі соціокультурні 

фестивалі та акції: фестиваль 

Бургзонндег і яскравий карнавал 

(лютий), фестиваль «Музична 

весна» (березень травень), Свято 

перших квітів (квітень), Емешн 

– ярмарки, виставки-продажі 

предметів кустарного промислу 

(квітень, понеділок після Пасхи), 

День святого Вілліброрда і 

католицький фестиваль Октав 

(травень), фестиваль танцю 

і пантоміми «Кор де Капучін» 

(липень), Шобермессе – ярмарок, 
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благодійне свято (серпень 

вересень).

n Кількість туристів за рік: 

близько 1 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: обов’язкова 

для дітей до 16 років, термін 

навчання – 11 років (в тому 

числі 2 роки підготовчого курсу). 

В країні 4 інститути вищої освіти 

(практичної), для повної вищої 

освіти люксембуржці проходять 

1-й курс університетської освіти 

в країні, а потім переходять до 

університетів Франції та Бельгії.

n Провідні вищі навчаль-

ні заклади: Університет 

Люксембургу.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

основні партії – Християнсько-

суспільна партія, Демократична 

партія, Комітет дій задля 

демократії та справедливості, 

Люксембурзька соціалістична 

партія робітників, Зелена 

альтернатива, Лівиця. Політика 

ґрунтується на принципах: 

суспільно-політичної стабільності, 

економічного процвітання, 

«ініціативної енергії, що пересилює 

малі розміри» через активне 

включення держави в господарські 

процеси і забезпечення 

автоматичної індексації заробітної 

плати відповідно до темпів інфляції.

Зовнішньополітичний курс: 

спрямований на реалізацію одного 

з постулатів люксембурзької 

моделі. Люксембург вважає, що 

він має право на масштабніше 

представництво у всіх органах 

ЄС, не дивлячись на свої скромні 

розміри. Перш за все тому, що 

Велике Герцогство Люксембург 

виступало одним з ініціаторів 

створення об’єднання. Серед 

провідних суспільно-ділових 

організацій, що роблять вплив 

на формування зовнішньої і 

внутрішньої політики країни: 

Федерація промисловців, 

Асоціація банкірів, Центральні 

профспілки та і ін.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях 

ООН, НАТО, ЄС

n членство в ЄС (хронологія вступу 

та відносин):  1951 р. – підписала 
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договір про заснування 

Європейського об’єднання 

вугілля і сталі; 25 березня 1957 

р. – вступила до ЄС. Люксембург 

з 1965 року є одним з трьох 

основних центрів управління ЄС: 

тут знаходяться: генеральний 

секретаріат Європарламенту, 

Евростат, Євросуд, 

Європейський інвестиційний 

банк, Європейський 

інвестиційний фонд та ін.

n членство в нАТО:  

вступ до НАТО – 4 квітня  

1949 р., з яким країна 

скасувала свій багатовіковий 

нейтралітет. Має найменшу 

армію в НАТО.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Посольства Великого Герцогства 

Люксембург в Україні немає.

Надзвичайний і повноважний 

Посол Великого Герцогства 

Люксембург в Україні (за 

сумісництвом) Марк Курт.

Канцелярiя:

бульв. Рузвельта, 43,  

м. Люксембург, Мністерство 

закордонних справ, Л-2450

Тел.: +352 478-23-78

Почесне консульство Великого 

Герцогства Люксембург в Україні:

вул. Велика Василькiвська, 9/2, 

офiс, м. Київ, 5401004

Тел.: +38 (044) 490 65 90

Факс: +38 (044) 289 20 42

Web-сайт: www.luxembourg.com.ua

Почесний консул Новiков 

Микола Михайлович 

Прийомні дні: понеділок-п’ятниця 

10.00-12.00, 14.00-16.00

n Корисні посилання:

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках – 

http://svit.ukrinform.ua/

Luxemburg/luxemburg.

php?menu=default

http://duchyofluxembourg.com/

• Програма розвитку україн-

ських проєвропейських орга-

нізацій 

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/10/index.

html#start

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/coun-

tries/lux/luxembourg.shtml

• географічний портал (приро-



107

Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

да, населення, географія) – 

http://geosite.com.ua/index/0-91

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

парламентська республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: 

однопалатний парламент (Палата 

представників).

n Судова система: вища державна 

установа – Конституційний суд; 

система загальних судів очолюється 

Апеляційним і Кримінальним 

апеляційним судами; цивільний 

суд має 2 палати; комерційний суд 

одночасно є судом по морських 

і по торгівельних справах; 

Кримінальний суд розглядає 

у складі судді і присяжних 

справи про серйозні злочини; 

справи по цивільному праву 

розбираються магістратськими 

судами, що складаються з платних 

мирових суддів; є також судді, 

які розглядають справи про 

правопорушення неповнолітніх, і 

трибунали по адміністративних і 

трудових справах.

РеСПуБлІКА 
МАльТА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
n Адміністративно-територіальний 

поділ: Мальта – унітарна держава. 

Оскільки територія країни невелика, 

вона не розділена на адміністративні 

райони.

n Армія: воєнні витрати – 1,7% від 

ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ (перший полк) 

– 600 чол., військово-морських 

сил (другий полк) – 580 чол. З 

1973 р. на Мальті функціонує 

італійська місія військово-

технічної допомоги.

нАСелення

n Загальна кількість: 406771 

(липень 2010 р.).

n Середня густота: 1 283 чол. на км2.

n Річний приріст: 0,391% (2010 р.).

n етнічний склад: мальтійці 95% , 

араби 1,8% , британці 1,5%, італійці 

1,2% , інші – 0,5%.

n Поділ за релігійними уподо-

баннями: римо-католики 97,3%, 

англікани – 1,2%, інші – 1,5%.

n Міське населення: 94% (2008 р.).

n Сільське населення: 6% (2008 р.).

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 7,801 млрд  (2009 р.).

Столиця: Валлетта – 
9,5 тис. осіб.
Площа: 316 км2.
найбільші міста: 
Біркіркара  
(21,2 тис. осіб),  
Кормі (17,7 тис.), 
Моста (16,7 тис.).
Офіційні мови: 
мальтійська, 
англійська.
найпоширеніші мови: 
італійська.
Релігія: католицизм.
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 
цент.
Код валюти: 978.
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n ВВП на душу населення:  

$ 25 100 (2010 р.).

n ІРлП: 0,878 – 34-тє місце.

n Зайнятість населення: 

сільське господарство: 1,6% 

промисловість: 22,8% Послуги: 

75,6% (2009 р.). 

n Основні виробничі центри: 

Бірмінгем, Брадфорд, Дербі, 

Ковентрі Ліверпуль, Лідс, 

Манчестер, Сток-он-Трент.

n Основні види сільськогос-

подарської продукції: зернові, 

овочі, цитрусові, виноград; 

у тваринництві поширено 

птахівництво і кролівництво, 

розводять кіз, велику рогату 

худобу, свиней.

n Основні види промислової 

продукції: нафта, синтетичні 

волокна, фарби, миючі засоби, 

фармацевтичні препарати, 

тютюнові, пластмасові, металеві 

виробів. продукти харчування, 

одяг, взуття тощо.

n Зростання економіки за рік: 

2,8% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 1,7% (2010 р.).

n експорт: $ 2,954 млрд  (2010 р.).

n експорт-товари: 

електричні машини, механічні 

пристрої, риба і ракоподібні, 

фармацевтична продукця, 

друковані матеріали.

n експорт-партнери: Німеччина 

13,3%, Сінгапур 12,5%, Франція 

11,4%, США 9,4%, Гонконг 6,5%, 

Великобританія 5,9%, Італія 4,8% 

(2009 р.).

n Імпорт: $ 4,074 млрд  (2010 р.).

Імпорт-товари: мінеральне паливо 

і масла, електричні машини, 

літаки і інші транспортні засоби 

та устаткування, пластикові 

вироби, напівфабрикати, продукти 

харчування, напої, тютюнові 

вироби.

n Імпорт – партнери: Італія 

24,4%, Великобританія 11,7%, 

Німеччина 9,3%, Франція 7,6%, 

Китай 4,2%, Сінгапур 4,11%, 

Швейцарія 4,05% (2009 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свя-

та (вихідні дні): Новий рік 

(1 січня), День аварії корабля 

Святого Павла (10 лютого), День 

Св. Йосипа (9 березня), День 

Свободи, національне свято 

(31 березня), День прийняття 

Конституції (7 червня), свято 
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апостолів Петра і Павла та 

«Л’імнар’я», одне з основних 

національних свят острова 

(кінець червня – початок 

липня), Успення Діви Марії 

(15 серпня), День Діви Марії 

Переможниці, день зняття 

«великої облоги» – це свято 

називають Регатта (8 вересня), 

День незалежності: (21 

вересня), Непорочне Зачаття 

(8 грудня), День Республіки (13 

грудня), – Різдво (25 грудня).

n Видатні об’єкти культури і 

туризму: стародавні мегалітичні 

споруди (храмові комплекси 

Таркьсьєн та Гіподжіум, а також 

храмове місто Джантія; Собор 

Святого Іоанна, Кам’яний 

храм в Таршині, середньовічне 

підземелля та печера Каліпсо, 

Катакомби Рабата, Збройна 

палата мальтійських лицарів, 

Палац Великого Магістра 

(XVI ст.), Музей інквізиції, 

Палац Парізіо, Сади Гастінгса, 

Ботанічний сад Арготті, Сад Сан-

Мезон, театр «Маноель» (один 

з найстарших театрів Європи, 

1731 р.), місто-пам’ятник 

Валлетта, 

n Постійно діючі соціокультур-

ні фестивалі та акції: Оперний 

міжнародний фестиваль 

театр «Маноель» (березень), 

Міжнародний фестиваль 

феєрверків – Валетта (квітень), 

Фестиваль «Середньовічна 

Мдіна» Мдіна (квітень), «Alarme!» 

театралізоване шоу, що 

відтворює битву французьких і 

мальтійських військ у 1800 р. – Форт 

Св. Ельмо, Валлетта (квітень), 

Мальтійський фестиваль 

мистецтв – Валлетта (липень), 

Мальтійський тиждень музики и 

Міжнародний фестиваль «Острів 

MTV» Флоріана (червень).

n Кількість туристів за рік: 

більше 1,2 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: діє 

англійська система освіти, яка 

вважається однією з кращих. Є 

обов’язковою у віці від 5 до 16 

років. Вища освіта представлена 

одним Мальтійським 

університетом, навчання в якому 

безкоштовне для всіх студентів. 

Останнім часом в країні 

відкривається безліч іноземних 
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вузів, коледжів і шкіл з платним 

навчанням.

n Провідні вищі навчальні за-

клади: Мальтійський університет 

– філія Лондонського 

університету.

n навчальні заклади, які 

надають гранти для іно-

земних студентів: іноземні 

студенти приймаються до всіх 

навчальних закладів країни, усі 

вузи пропонують гарні умови для 

іноземних студентів. 

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

спрямований на демократизацію 

державного устрою та усього 

суспільного життя країни, а 

також забезпечення умов для 

розвитку власної економіки, 

залучення іноземних інвестицій, 

кредитів, просування експорту 

та ін. На Мальті відсутній Закон, 

що передбачає обов’язкову 

реєстрацію політичних 

партій, тому політичне 

життя Мальти регулюється 

загалом через двопартійну 

систему, яка складається з 

Партії Націоналістів та Партії 

Лейбористів. Вибори проходять 

з високою активністю та 

організованістю виборців 

(близько 96%).

n Зовнішньополітичний курс: 

пріоритетний напрямок – 

розвиток відносин з країнами 

Європи та Середземномор’я. 

Як демократична держава 

проводить політику миру та 

не приєднання. Мальтійці 

традиційно активні в ООН, 

ОБСЕ та ЄС. Важливу роль 

вони відводять своїй участі в 

Євросередземному партнерстві 

та підтримці вільної торгівлі на 

міжнародній арені.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, ЄС, Британська  

співдружність

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): з 1967 р. 

вела переговори про співпрацю 

з ЄЕС. 1970 р. заключила 

договір про асоціацію з 

Європейським Співтовариством, 

1990 р. – подала заяву на вступ 

до ЄС (майбутній вступ Мальти 

до ЄС розділив країну на два 
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табори та викликав дуже гострі 

дебати), березень 2003 р. – 

проведено референдум щодо 

вступу до ЄС (53,5% виборців 

підтримали цей план), березень 

2004 р. – Мальта стає членом ЄС.

n членство в нАТО: 1965 р. 

Мальта підписала резолюцію про 

«особливі відношення» з НАТО, 

досягнуті домовленості щодо 

обслуговування американських 

військових суден; 1975 р. – 

розірвано «особливі» відносини 

з НАТО, вислано командуючого 

військово-морськими силами 

цього блоку й заборонено в’їзд 

американських військових 

кораблів; 1979 р. – британські 

війська були остаточно 

виведені з країни, а база, 

на якій вони розміщувалися, 

закрита; 1980 1981 рр. 

– Мальта оголосила себе 

нейтральною державою; 1995 

р. – приєднується до програми 

НАТО «Партнерство заради 

миру», залишаючись при цьому 

нейтральною державою; 1999 

р. – вихід з програми НАТО 

«Партнерство заради миру»; 

квітень 2004 р. – країна знову 

приєдналася до програми НАТО 

«Партнерство заради миру».

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Віза оформлюється в Росії.

При наявності в паспорті діючої 

шенгенська віза (термін дії 

повинен бути більше терміну, 

який передбачає перебування 

на Мальті), мальтійську візу 

отримувати не треба. На відміну 

від інших держав мальтійська 

віза оформляється по прильоті 

на Мальту в аеропорту.

n необхідні документи:

– закордонний паспорт 

терміном дії не менш 3-х місяців 

з дати закінчення дії візи;

– 2 недавні кольорові 

фотографії (3,5 см х 4,5 см); 

особи, які виїжджають на 

навчання надають 4 фото;

– довідка з місця роботи та 

переклад англійською мовою;

Для приватних підприємців: 

– Свідоцтво про реєстрацію 

приватного підприємця (копія, 

завірена нотаріально) та 

переклад англійською мовою;

- оригінал довідки з податкової 
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і про доходи (довідка з мокрою 

печаткою податковою) та 

переклад англійською мовою. 

Або щоквартальні звіти про 

доходи за декілька останніх 

кварталів (копії, завірені 

нотаріально) та переклад 

англійською мовою;

   – підтвердження фінансової 

спроможності;

   – ксерокопія першої сторінки 

внутрішнього паспорта,

   – анкетні дані (ПІБ батьків, 

сімейний стан, дівоче прізвище 

дружини, фактична адреса 

мешкання, домашній і мобільний 

телефони туристів).

Додаткові документи для поїздки 

дитини:

   – копія свідоцтва про 

народження дитини, 

перекладена англійською 

мовою;

   – довідка з школи та переклад 

англійською мовою;

    – якщо дитина їде з одним 

з батьків, то необхідне 

нотаріальне дозволи від батька/

матери на виїзд дитини за 

кордон та переклад англійською 

мовою.

n Посольство Мальти в україні: 

На території України посольства 

Мальти немає.

Необхідно звертатися до 

посольства Мальти в Москві:

Коровій вал, 7, 219, м. Москва, 

Російська Федерація, 117049

Тел.: +7 495 237 1939

+7 495 230-2524

Факс: +7 495 237 21 58

Web-сайт: http://www.malta.ru

E-mail: maltaembassy.moscow@

gov.mt.

Посол Грановський Андрій 

Євгенович.

n Корисні посилання:

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках –

http://kommentarii.org/strani_

mira_eciklopediy/malta.html

http://www.vokrugsveta.ru/ency-

clopedia/index.php?title=Мальта

http://svit.ukrinform.ua/Malta/

malta.php?menu=holidays

• Збройні сили Мальти http://

svit.ukrinform.ua/Malta/malta.

php?menu=army

• Довідкові дані про населен-

ня та економіку 

http://iformatsiya.ru/europe/68-
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malta-naselenie-yekonomika.html

• географічний портал 

http://geosite.com.ua/index/0-110

• Видатні об’єкти культури 

http://revolution.allbest.ru/

geography/00160537_0.html

http://aerosvitgh.hoster.com.ua/

ukr/infox/counties/758.html

• Фестивалі та акції на Мальті

http://maltaresort.ru/calendar.

html

• Туристична інформація

http://www.saga.ua/43_articles_

showarticle_1754.html

http://www.infofin.ru/?pid=94

• Освіта на Мальті

http://www.parta.com.ua/ukr/

abroad_courses/malta/

http://www.osvita.org.ua/

abroad/articles/39.html

http://www.studinter.ru/?go=filter

&country=10&razdel=4

• Внутрішня і зовнішня політи-

ка Мальти 

http://aboutmalta.ru/content/

view/47/35//

• Мальта і ЄС

http://www.maltavista.ru/

analytics/378

http://ictv.ua/facts/

archive/91014/

• Мальта і нАТО

http://www.krugosvet.ru/enc/

Earth_sciences/geografiya/

MALTA.html

http://www.uanato.info/index.

php?pokaz=2956

• Оформлення візи

http://ukrvisa.org.ua/oformlenie/

vizy-na-maltu

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html 
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

конституційна монархія.

n глава держави: королева. 

n глава уряду: прем’єр міністр. 

n Законодавчий орган: 

двопалатний парламент «Генеральні 

штати», перша палата – 75 місць 

і друга – 150 місць. Друга палата, 

що володіє основною владою, 

обирається шляхом прямих виборів 

за партійними списками при 

загальному, рівному і таємному 

голосуванні на основі пропорційного 

представництва на чотири 

роки. Перша палата обирається 

провінційними парламентами 

на основі пропорційного 

представництва. Її функції зводяться 

до ратифікації законопроектів.

n Судова система: Судова система 

країни складається з чотирьох рівнів: 

Верховний суд; Апеляційні суди – їх 

5 на всю країну; Окружні суди – їх 19 

по всій країні; Кантональні суди – 

суди першої інстанції.

КОРОлІВСТВО 
нІДеРлАнДІВ
(гОллАнДІя)
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
n Адміністративно-територіальний 

поділ: 12 провінцій. За конституцією 

головне місто країни — Амстердам, 

проте парламент, уряд країни та 

посольства містяться в Гаазі.

n Армія (чисельність, витрати): 

Бюджет збройних сил – 8,5 млрд  

євро (оцінка 2009 р.). Об’єднує 

Королівську армія Нідерландів, 

Королівські ВМС Нідерландів (ВМФ 

повітря) і корпус Mariniers (морської 

піхоти), Королівські військово-

повітряні сили Нідерландів, 

Королівську військову поліція. Армія 

повністю професійна Усі військові 

галузі та спеціальності, за винятком 

підводних служб та морської піхоти, 

відкриті для жінок новобранців.

нАСелення

n Загальна кількість:  

16, 783 млн осіб (липень 2010 р.).

n Середня густота: 484 осіб на км2.

Річний приріст: 0,39% (2010 р.).

n етнічний склад: нідерландці —  

80,7%, європейці — 5%, індонезійці 

— 2,4%, турки — 2,2%, марокканці 

— 2%, сурінамці — 2%, антильці —  

0,8% та інші народи — 4,8% (2008 р.). 

n Поділ за релігійними уподо-

баннями: римо-католики — 30%, 

Столиця: Амстердам.
Площа: 41 526 км2

найбільші міста: 
Роттердам (587134), 
Гаага (481864),Утрехт 
(299891).
Офіційна мова: 
нідерландська, 
фризька (друга 
офіційна, тільки в 
провінції Фрисландія).
найпоширеніші 
мови: англійська, 
німецька, 
французька.
Релігія: католицизм, 
протестантизм, іслам.
Валюта: євро.
Розмінна монета: 
цент.

Код валюти: 528
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протестанти — 20% (з них 

нідерландські реформісти — 

11%, кальвіністи — 6%, інші 

протестанти — 3%), мусульмани 

— 5,8%, іншого віросповідання — 

2,2%, атеїстів — 42% (2006 р.). 

n Міське населення:  

82% (2008 р.).

n Сільське населення: 

18%(2008 р.).

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 770, 300 млрд  (2009 р.). 

n Темп зростання ВВП:  

 1,7% (2010 р.).

n ВВП на душу населення:   

$ 40 500 (2010 р.).

n ІРлП: 0,953 – 9-те місце.

n Зайнятість населення: у 

сільському господарстві – 2%, 

у промисловості – 18%, у сфері 

послуг – 80% (2005 р.).

n Основні виробничі центри: 

Амстердам та ін.

http://gal-cruise.com.ua/ua/

show/page/51

n Основні види с/г продукції: 

зернові, овочеві та садові 

культури. Велика увага 

приділяється вирощуванню 

квітів. Племінне тваринництво, 

птахівництво, виробництво 

молочних продуктів.

n Основні види промислової 

продукції: машинобудування, 

електротехнічна промисловість, 

транспортне машинобудування, 

суднобудування і ремонт 

суден, радіоелектронна і 

електротехнічна промисловість. 

Виробляють пластмаси, 

мінеральні добрива, мило і ліки, 

а також синтетичне волокно і 

гуму, тканини.

n експорт: $ 451, 300 млрд   

(2010 р.).

n експорт-товари: машини та 

обладнання, хімікати, паливо, 

продукти харчування.

n експорт-партнери: Німеччина 

25,54%, Бельгія 12,49%, 

Франція 9,27%, Великобританія 

8,17%, Італія 5,07%, США 3,97% 

(2009 р.).

n Імпорт: $ 408, 400 млрд   

(2010 р.).

n Імпорт-товари: машини  

і транспортне устаткування, 

хімікати, паливо, продукти 

харчування, одяг.

n Імпорт-партнери: Німеччина 



119

Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

17,16%, Китай 11,58%, 

Бельгія 8,68%, США 7,77%, 

Великобританія 5,72%, Росія 

4,47%, Франція 4,4% (2009 р.).

КульТуРА

n Державні та релігійні свята: 

Новий рік (1 січня), Велика 

п’ятниця (березень – квітень), 

Великдень (березень – квітень), 

День королеви (30 квітня), 

День поминання (4 травня), 

День звільнення (5 травня), 

Вознесіння Господнє (через 40 

днів після Великодня), День 

Святої Трійці (через 7 тижнів 

після Великодня), Різдво 

Христове (25 грудня-26 грудня), 

День святого Миколая (5 грудня).

n Видатні об’єкти культури  

і туризму: Схокланд та околиці 

(колишня затока Зьойдерзе), 

Система оборонних споруд міста 

Амстердама, Внутрішнє місто і 

гавань Віллемстада (о.Кюрасао 

Нідерландські Альтильські о-ви), 

Вітряки в районі Кіндердейк-

Елсхаут (Південна Голландія), 

Парова насосна станція Вауда, 

Польдер Бестер (Північна 

Голландія), Будинок Шрьодер 

(Утрехт), «Опенлюхтмузеум» – 

своєрідний музей під відкритим 

небом. Музей Ван Гога в 

Амстердамі, Державний музей 

Нідерландів, Будинок-музей 

Рембрандта і будинок Анни 

Франк, Де Валле (квартал 

червоних ліхтарів), Сад Кекенхоф 

(де вирощуєть знамениті 

тюльпани), Млини –  

в Зансе Сханс і Кіндердейке.

n найважливіші соціокуль-

турні фестивалі та акції: 

Амстердамський карнавал 

(лютий), Фестиваль блюзу в 

Амстердамі (березень), День 

Народження Королеви – 

найголовніше свято країни 

(30 квітня), Голландський 

театральний фестиваль 

(червень), Свято квітів 

(вересень), Йорданський 

фестиваль (середина вересня), 

Міжнародний фестиваль 

конопель (третій тиждень 

листопада), Урочиста хода Санта 

Клауса (6 грудня), Кулінарний 

фестиваль «Прьівенемінт 

(остання неділя серпня).

n Кількість туристів за рік:  

10 млн.
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ОСВІТА

Система освіти. початкова (з 

4 років, навчання триває 8 

років); середня (з 12 років) – 

середня підготовча професійна 

освіта, загальна середня освіта 

підвищеного рівня, підготовча 

наукова освіта; вища (2 ступені 

бакалавр та магістр).

n Провідні вищі навчальні 

заклади: Амстердамський 

університет, Маастрихтський 

університет, Університет Делфта, 

Університет Твенте, Університет 

Ейндхофена.

n навчальні заклади, які на-

дають гранти для іноземних 

студентів: Амстердамський 

університет, Маастрихтський 

університет, Університет 

Твенте, Університет Лейдена, 

Наймегенська Школа 

Менеджменту.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

спрямований на забезпечення 

умов для розвитку власної 

економіки, залучення іноземних 

інвестицій, кредитів, просування 

експорту та ін. Голландська 

економіка дуже відкрита і 

залежить від міжнародної 

торгівлі. Найбільший вплив 

у сфері спільного ринку, в 

економічній сфері та в сфері 

охорони кордонів має ЄС.

n Зовнішньополітичний 

курс: ґрунтується на чотирьох 

основних зобов’язаннях: 

атлантичного співробітництва, 

європейської інтеграції, 

міжнародного розвитку та 

міжнародного права. Хоча 

історично Нідерланди є 

нейтральною державою, з 

часів Другої світової війни 

Нідерланди стали членом 

цілого ряду міжнародних 

організацій. Одним з найбільш 

спірних міжнародних питань, 

пов’язаних з Нідерландами, є 

його ліберальна політика щодо 

легких наркотиків. Основним 

завданням зовнішньої 

політики безпеки країни є 

охорона власних кордонів та 

кордонів союзників; сприяння 

міжнародній стабільності та 

порядку через співробітництво з 

НАТО, ЄС, ООН та ОБСЄ, а також 

дотримання міжнародного права.
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n Ставлення до Європей-

ської Конституції: 1 червня 

2005 року під час референдуму 

61,6% виборців Нідерландів 

висловилися «проти» Конституції 

для Європи і лише 38,4% -»за». 

Нідерланди стала другою 

країною після Франції, яка 

сказала на референдумі «ні» 

Євроконституції. Тим самим не 

було прийнято документ, який 

передбачав низку важливих 

реформ, інституційних та 

ідеологічних змін у ЄС. У 2007 

році Нідерланди заявили 

про намір відмовитися від 

референдуму з цього питання.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООн, нАТО і ЄС

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): Нідерланди 

є одним із засновників 

Європейського економічного 

співтовариства, яке згодом 

перетворилося на Європейський 

союз. В 1951 році ФРН, Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург, 

Франція, Італія створили 

Європейське об’єднання 

вугілля та сталі, Європейське 

оборонне співтовариство, 

Європейське співтовариство 

з атомної енергії, а згодом 

Європейське економічне 

співтовариство (ЄЕС). У 1991 

році ЄЕС перетворено в 

Європейське Співтовариство, а 

в 1992 всі держави, що входили 

в Європейське Співтовариство 

підписали Договір про створення 

Європейського Союзу та й 

увійшли туди.

n членство в нАТО: Нідерланди 

– одна з перших країн, яка 

вступила до НАТО після 

заснування Альянсу в 1949 році. 

Впродовж багатьох десятиліть 

Нідерланди є вірним союзником, 

на якого можна розраховувати 

не лише в безхмарні часи, а й 

в лиху годину. Завдяки тому, що 

процес прийняття рішень Альянс 

будує на досягненні консенсусу, 

навіть така маленька країна, 

як Нідерланди, є впливовою. 

Як вірний союзник НАТО, 

Нідерланди завжди враховують 

думку Альянсу, проводячи 

свою політику. Рішення НАТО 

також впливають на парламент 
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країни, громадських діячів 

та неурядові організації. 

Регулярні опитування 

громадської думки свідчать про 

велику довіру населення до 

Північноатлантичного альянсу. 

Політика безпеки Нідерландів 

повністю узгоджена з 

політикою НАТО.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n необхідні документи  

для оформлення візи:

1. Анкета туриста

2. Закордонний паспорт

3. 1 фото

4. Копія закордонного паспорта

5. Довідка з місця роботи

6. Дозвіл батька на виїзд дитини

Сервісний збір складає 21%+ 

20% ПДВ. Візовий сервісний 

збір назад не повертається та 

може бути сплачений тільки в 

національній валюті (гривня) в 

касі Візового Центру. Сервісний 

збір може змінюватися без 

попередження.

Всі заявники, які подають 

документи безпосередньо до 

Посольства мають приходити 

особисто, за виключенням 

власників службових або 

дипломатичних паспортів.

Посольство нідерландів  

в україні: 

Контрактова площа, 7,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 490-82-00 

Факс: +38 (044) 490-82-09

Web-сайт: http://embassy.net.

ua/netherlands.html

E-mail: kie@minbuza.nl 

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця с 9:00 до 13:00, 

з 14:00 до 17:00

Консульський відділ:

Тел.: +38 (044) 490-82-13 

Факс: +38 (044) 490-82-09

E–mail: nlambkie@ukrpack.net

Прийомі дні: понеділок – 

п’ятниця з 9:00 до 12:00 – 

прийом документів

з 16:30 до 17:00 – видача 

документів

Почесне Консульство  

Королівства нiдерландiв  

у львові

вул. Сахарова, 42,  

м. Львів, 79012
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Тел.: +38 (0322) 97-19-06,  

97-14-49

Факс: +38 (0322) 97-19-06

n Корисні посилання:

• Сайт «укрінформ» (загальна 

інформація про країну по всіх 

напрямках) –

http://svit.ukrinform.ua/Nider-

lands/niderlands

• Правова та судова система 

країни http://pravovie-sistemi.

ru/2008/12/03/sudova-sistema-

organi-kontrolyu-119/

• Збройні сили  

http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Military_of_the_Netherlands

• економічна ситуація 

http://www.netherlands.com.ua/

content/pages/172

http://iformatsiya.ru/europe/74-

niderlandy-prodolzhenie.html

• Зовнішня політика країни, 

міжнародні відносини – 

http://www.dcaf.ch/_docs/

Ukraine_EuroAtlantic/U2_09.pdf

http://www.eiropaskustiba.lv/

ru/E_sojuz

http://www.dcaf.ch/_docs/

Ukraine_EuroAtlantic/U2_09.pdf

http://www.minjust.gov.

ua/0/6587, http://eu.prostir.ua/

news/5703.html

• Освіта та отримання грантів 

для навчання в нідерландах 

http://diplomforum.ru/f80/t927.html

http://www.foreignstaff.info/ua/

education/country6.htm?PHPSES

SID=13d3a592db5189db30120

d25befda0dc

http://osvita.ua/school/school_

today/239

• Визначні місця, свята та 

фестивалі http://www.travel.ru/

news/2010/04/30/179505.html

• національне вбрання 

http://refs.co.ua/32157-Ko-

styum_Niderlandov_XVII_veka_

Gollandskoe_barokko_ Garmoni-

ya_chernogo_i_belogo.html

http://gal-cruise.com.ua/ua/

show/page/51

• Оформлення візи в нідерланди 

http://ukrvisa.org.ua/oformlenie/

vizy-v-niderlandy

http://www.netherlandsvac-ua.

com/ukraine/index.aspx

• Сайт центрального роз-

відувального управління 

– https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/

geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

парламентська республіка.

n глава держави: федеральний 

президент (бундеспрезидент), 

може бути обраний тільки на один 

або два послідовних п’ятирічних 

терміни. Президент обирається 

федеральними зборами.

n глава уряду: федеральний 

канцлер (бундесканцлер) є головою 

виконавчої влади. Канцлером стає 

заздалегідь визначений лідер тієї 

з політичних партій, яка отримала 

найбільше число голосів на 

загальнонаціональних виборах. 

Законодавчий орган: двопалатний 

парламент (бундесрат і бундестаг).

n Судова влада: представлена 

Федеральними судами: 

Федеральним конституційним судом, 

Федеральним судовим двором, 

Федеральним адміністративним 

судом, Федеральним судом робочих 

справ, Федеральним судом 

соціальних справ, Федеральним 

ФеДеРАТиВнА 
РеСПуБлІКА 
нІМеччинА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
судом фінансових справ.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 16 політико-адміністративних 

територій (Баварія, Баден-

Вюртемберг, Берлін, Бранденбург, 

Бремен, Гамбурґ, Гессен, Мекленбург 

Передня Померанія, Нижня Саксонія, 

Північний Рейн – Вестфалія, 

Райнланд-Пфальц, Саарланд, 

Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрінгія, 

Шлезвіг-Гольштайн).

n Армія: Військові витрати та 

виробництво озброєнь – 1,5% ВВП. 

Чисельність 211,8 тис. осіб.

нАСелення

n Загальна кількість: 82, 283 млн 

осіб (липень 2010 р.).

n Середня густота: 220 осіб на 1 км2.

n Річний приріст: – 0,061% (2010 р.).

Етнічний склад: німці 91,5%, турки 

2,4%, інші 6,1% (греки, італійці, 

поляки, росіяни, сербо-хорвати, 

іспанці). 

n Поділ за релігійним  

уподобаннями: 

Протестантська 34%, римо-

католицька 34%, мусульмани 3,7%, 

самостійні або інші 28,3%.

n Міське населення: 74%.(2008 р.).

n Сільське населення: 26%. (2008 р.).

Столиця: Берлін  
(3,5 млн осіб).
Площа: 357 021 км2. 
найбільші міста: 
Гамбурґ ( 1,6 млн.), 
Мюнхен (1,2 млн.), 
Кельн (928 тис.), Ессен 
(623 тис.), Франкфурт 
на Майні (619 тис.), 
Дортмунд (584 тис.), 
Дюссельдорф (563 тис.), 
Штутґарт (552 тис.).
Офіційна мова: 
німецька.
найпоширеніші 
мови: данська, 
сорбська, фризька 
мови, мова ромів 
(циганська мова).
Релігія: християнство. 
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 
цент.
Код валюти: 978.
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ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 3,306 млрд  (2009 р.).

Темп зростання ВВП: 3,3% (2010 р.).

ВВП на душу населення – $ 35 

900 (2010 р.).

n ІРлП: 0,935 – 22 місце.

n Зайнятість населення: у 

сільському господарстві – 1%, 

у промисловості – 31%, у сфері 

послуг – 68%.

n Основні виробничі цен-

три: Брауншвайг, Бремен, 

Вольфсбург, Гамбург, Енден, 

Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, 

Рюссельсгайм, Штутгардт.

n Основні види сільсько-

господарської продукції: 

зернові, овочі, м’ясо-молочне 

тваринництво.

n Основні види промислової 

продукції: хімічна продукція, 

автомобілі, судна, військові 

літаки, ракетна техніка.

n Зростання економіки за рік: 

1,85% (2008 р.).

Темпи інфляції: 2,9%  

(2007-2008 рр.).

експорт: $ 13,37 млрд  (2010 р.).

експорт-товари: машини, 

транспортні засоби, хімічні 

речовини, метали і вироби, 

продукти харчування, текстиль.

n експорт-партнери: Франція 

10,2%, США 6,7%, Нідерланди 

6,7%, Великобританія 6,6%, 

Італія 6,3%, Австрія 6%, Китай 

4,5%, Швейцарія 4,4% (2009 р.).

n Імпорт: 1,12 трильйона 

доларів (2010 р.).

n Імпорт-товари: машини, 

транспортні засоби, хімічні 

речовини, продукти харчування, 

текстиль, метали.

n Імпорт-партнери: Нідерланди 

8,5%, Китай 8,2%, Франція 

8,2%, США 5,9%, Італія 5,9%, 

Великобританія 4,9%, Бельгія 

4,3%, Австрії 4,3%, Швейцарія 

4,2% (2009 р.).

n надходження іноземних  

інвестицій: $ 1484 млрд 

(на 31 грудня 2010 р.). 

КульТуРА

n Державні та релігійні свята: 

Новий рік (1 січня), Богоявлення 

(6 січня), Великдень (березень – 

квітень), День Трудящих (1 травня), 

Вознесіння Господнє (через 40 

днів після Великодня), Духів день 

(1 червня),Перше Пречисте 
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(15 серпня), День Єдності  

(3 жовтня), Перетворення  

(31 жовтня), 

День Всіх Святих (1 листопада), 

День Молитви і Розкаяння  

(18 листопада), Різдво Христове 

(25 грудня-26 грудня).

n Видатні об’єкти культури  

і туризму: 33 об’єкти належать 

до Свтової Спадщини ЮНЕСКО, 

серед них – Аахенський собор 

(VIII—IX ст.), Шпайєрський собор 

(XI ст.), Резиденція єпископа з 

парком і палацовою площею 

– м. Вюрцбург (XVIII ст.), 

Кафедральний собор Св. Марії  

і церква Св. Михаїла –  

м. Хільдесхайм (XI ст.), 

Кельнський собор (XIII-XIX ст.), 

Палаци і парки Потсдама та 

Берліна (1730 – 1916 рр.), 

«Класичний Веймар»  

(XVIII—XIX ст.).

n Фестивалі та акції: 

традиційний карнавал в 

Мюнхені (7 січня), Берлінський 

Кінофестиваль (лютий), 

Тюрінгській Фестиваль Баха 

(березень), Фестиваль Вагнера в 

Бейруті (липень), Міський парад у 

день Крістофера Стріта (червень), 

Парад Любові (початок липня), 

Фестиваль Вогнів і фейєрверків 

у Рейнланді (вересень), 

Берлінський Джазовий фестиваль 

(жовтень), Фестиваль Пива 

«Октоберфест» в Мюнхені 

(жовтень).

ОСВІТА

n Система освіти: Питання 

культури та освіти в Німеччині 

входять у компетенцію 16 

земель, тому умови та програми 

навчання в різних землях 

можуть відрізнятися одне від 

одного. Питаннями координації 

політики в галузі освіти відає 

Постійна конференція міністрів 

культури земель. 

Навчальні заклади, що надають 

гранти для іноземних студентів: 

стипендіальні програми 

DAAD, стипендії та гранти для 

аспірантів пропонують від 

фондів Фонд ім. Гумбольдта, 

Товариство ім. Карла Дуйсберга, 

фонди політичних партій.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

ґрунтується на структурних 
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принципах: недоторканість 

людської гідності, принципи 

демократії,правової держави, 

федерального устрою (поділ на 

землі),та соціальної держави.

n членство в міжнародних 

організаціях: «Велика вісімка», 

ЄС, НАТО, ЗЄС.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Посольство Федеративної  

республіки німеччина в україні

вул. Богдана Хмельницького, 25, 

м. Київ, 01901, 

Тел.: +38 (044) 247 68 00

+38 (050) 469-22-77

Факс: +38 (044) 247 68 18

Web-сайт: http://www.deutsche-

botschaft.kiev.ua

 http://www.kiew.diplo.de

Прийомні дні:  

понеділок четвер 08.00 13.00, 

14.00 17.15

п’ятниця 08.00 12.30, 13.00  

до 15.30

КОРиСнІ ПОСилАння 

• Зовнішня політика німеччини – 

http://www.kiew.diplo.de/Vertre-

tung/kiew/uk/03/Politik.html

• Система освіти, навчання інозем-

них студентів у вузах німеччини 

http://www.au-pair.com.ua/

ukrstudy.html

http://www.osvita.org.ua

http://garibaldi.onu.edu.ua

kiev.daad.de 

www.humboldt-foundation.de 

www.fnst.de 

www.cdg.de 

www.dfa-germany.de 

www.kas.de 

• національне вбрання 

www.kngu.org/.../ObzhNimzy.htm

• Оформлення візи 

http://eurlex.europa.eu

http://www.kiew.diplo.de

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: вільні та 

незалежні суди (Верховний 

суд, суди загальної юрисдикції, 

адміністративні суди, військові 

суди), трибунали (Конституційний 

трибунал – відповідник українського 

Конституційного суду і Державного 

трибуналу). «Влада судів та 

трибуналів є відокремленою і 

незалежною від інших влад».

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 16 воєводств, які поділяються 

на повіти а повіти – на гміни.

n Армія (чисельність, витра-

ти): включає: сухопутні війська, 

військово-повітряні і військово-

морські сили, війська прикордонної 

охорони. Чисельність – 206 тис. осіб 

і резерв – 406 тис. осіб, в тому числі 

сухопутних військ – 343 тис., ВПС – 

49 тис., ВМС – 14 тис. Воєнізовані 

РеСПуБлІКА 
ПОльщА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
формування – 22 тис. осіб, в тому 

числі прикордонні війська – 14,5 

тис., війська МВС– 7,5 тис. осіб. 

Щорічні воєнні витрати: 9,650 млрд  

дол. США.

нАСелення

n Загальна кількість: 38, 464 млн 

осіб (липень 2010 р.). 

n Середня густота: 123 особи на 

км2. Найбільш густо заселені південні 

райони країни (250 осіб на 1 км2).

n Річний приріст: – 0,053% (2010 р.).

n етнічний склад: поляки – 98,7%, 

німці – 0,4%, білоруси – 0,1%, 

українці, цигани, євреї – 0,1%. (за 

даними перепису 2002 р.)

n Поділ за релігійними переконан-

нями: Римо-католики 89,8% (близько 

75% практикуючих), православні 

1,3%, протестанти 0,3%, інші 0,3%, 

невизначені 8,3% (2002 р.).

n Міське населення: 61% (2008 р.).

n Сільське населення: 39%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 438, 900 млрд  (2009 р.)

n ВВП на душу населення:  

$ 18,800 (2010 р.).

n Темп зростання ВВП: 3,3% (2010 р.).

Столиця: Варшава  
(1 706 624).
Площа: 312677 км2

найбільші міста: 
Краків (756 583), 
Лодзь (753 192), 
Гданськ, Познань 
Вроцлав (632 930).
Офіційна мова: 
польська.
найпоширеніші 
мови: російська, 
німецька.
Релігія: католицизм.
Валюта: польський 
злотий.
Розмінна монета: 
грош.

Код валюти: 985.
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n ІРлП: 0,87 – 37 місце.

n Зайнятість населення: 

сільське господарство: 17,4%

промисловість:29,2%Послуги: 

53,4% (2005 р.).

n Основні виробничі центри: 

Краків, Лодзь, Гданськ, Познань, 

Вроцлав.

n Основні види сільсько-

господарської продукції: 

пшениця, ячмінь, овес, рапс, 

картопля, цукрові буряки, яблука 

та інші фрукти. Тваринництво, 

здебільшого, представляє 

велика рогата худоба та вівці.

n Основні види промис-

лової продукції: машини 

та обладнання, сталь, 

металопродукція, добича вугілля, 

хімікати, судна, скло, текстиль, 

напої.

n Зростання економіки за рік: 

5,2% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 4,3%  

(2007-2008 рр.).

n експорт: $ 160, 800 млрд   

(2010 р.). 

n експорт-товари: машин 

і транспортне устаткування 

37,8%, проміжні промислові 

товари 23,7%, різні промислові 

товари 17,1%, продукти 

харчування та живі тварини 7,6%.

n експорт-партнери: Німеччина 

26,06%, Італія 6,84%, Франції 

6,78%, Великобританія 6,38%, 

Чеська Республіка 5,85%, 

Нідерланди 4,14% (2009 р.).

n Імпорт: $ 167, 400 млрд   

(2010 р.).

n Імпорт-товари: машини  

і транспортне обладнання 38%, 

проміжні промислові товари 21%, 

хімічні речовини 15%, мінерали, 

паливо, мастильні матеріали, і 

супутні матеріали 9%.

n Імпорт-партнери: Німеччина 

28,08%, Росія 8,65%, Італія 

6,5%, Нідерланди 5,59%, Китай 

5,27%, Франція 4,6%, Чеська 

Республіка 4,05% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 30,710 млрд   

(на 31 грудня 2010 р.).

КульТуРА

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік  

(1 січня), Великдень (березень – 

квітень), Свято праці (1 травня), 

свято Конституції (3 травня), 

Вознесіння Господнє (через 40 
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днів після Великодня), Боже 

тіло (60 днів після Великодня, в 

четвер), свято польської армії 

(15 серпня), Свято Всіх Святих 

(1 жовтня), День Незалежності 

(11 жовтня), Різдво Христове 

(25-26 грудня).

n Видатні об’єкти культури: 

Історичний центр міста Кракова 

(XIV ст.), 

Соляні шахти в місті Величка 

(І ст.), Концентраційний табір в 

Освенцімі (1940 р.), Біловезький 

національний парк спільно з 

Білоруссю (1932 р.), Історичний 

центр міста Варшава (1300 р.), 

Стара частина міста Замосць 

(1578 р.), Замок Тевтонського 

ордену в місті Мальборк 

(1308 р.), Дерев’яні церкви 

в Південній Малій Польщі 

(Раннє Середньовіччя), Парк 

Мужаковський в місті Ленкниця 

спільно з Німеччиною (1815 р.), 

Зала Століття в місті Вроцлав 

(1911-1913 рр.).

ОСВІТА

n Система освіти: Польща 

приєдналася до Болонського 

процесу в 1999 році. 

Двоступенева система освіти: 

бакалаврат і магістратура. 

n Провідні вищі навчальні за-

клади: Краківський університет, 

Вроцлавський університет, 

Університет ім. Адама 

Міцкевича, Янеллонський 

університет., Академії 

образотворчих мистецтв у 

Варшаві, Вроцлаві, Гданську, 

Катовіцах, Лодзі, Познані, 

Люблінський католицький 

університет, Музичні академії 

в Гданську, Катовіцах, Лодзі, 

Познані, Вроцлаві.

n навчальні заклади, які нада-

ють гранти для іноземних  

студентів: Вища Школа 

Соціальної Психологіі, 

Ягелонський університет, 

Варшавський університет, 

Університет  

ім. Адама Міцкевича, 

Вроцлавський університет.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний 

і зовнішньополітичний 

курс: пріоритетне значення 

для Польщі має західна 

зовнішня політика. Східний 
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зовнішньополітичний напрям 

є її прямим змістовно-

операційним продовженням. 

Сучасна польська східна 

політика базується на концепції, 

згідно з якою здійснення даної 

політики не вимагає фінансових 

витрат, надання кредитів і є 

своєрідним експортуванням 

польського політико-

економічного досвіду. Польська 

східна політика складається з 

системи зовнішньополітичних 

стосунків із країнами Балтії, 

Білоруссю, Росією та Україною. 

На формування цієї політики 

суттєво впливають США, 

Німеччина, Франція, Англія, ЄС 

і НАТО. Важливим фактором 

активного зовнішньополітичного 

залучення Польщі до 

пострадянської Східної Європи 

є її участь у довготривалих 

військових програмах ЄС і НАТО. 

Зміна нейтрального статусу 

Білорусі, її антиєвропейська 

політика докорінно змінили 

інтереси РП у бік підвищення 

значення і питомої ваги у регіоні 

української зовнішньополітичної 

позиції. Саме тому стратегічному 

партнерству РП і України 

приділяється особлива увага.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, НАТО, ОБСЄ, ОЕСР, СОТ, 

МВФ, ЄІБ, ЄС, МБРР, ЄБРР, 

Рада Балтійських Держав, 

ЄАВТ, ЦЄОВТ, ЮНЕСКО, ЮНІ-

СЕФ, ВООЗ, ЦЄІ.

n членство в ЄС: Станом на 

1994 рік розширились торгівельні 

звязки між Польщею та ЄС, 8 

квітня 1994 року Польща подала 

заявку на вступ в ЄС, 9 травня 

1994 року Польща отримала 

статус асоційованого члена 

ЄС, в 1995 році Європейська 

Комісія надала Польщі допомогу 

в розмірі 208 млн екю, 1996 

року ратифіковано договір 

про інтеграцію Польщі з 

Європейської співдружністю, 1 

травня 2004 року Польща стає 

повноправним членом ЄС.

Членство в НАТО: з 1994 р. 

основною рушійною силою 

реформування польської 

оборонної системи стала 

громадська думка на користь 

членства в НАТО як стратегічної 
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мети держави. З 1993 р. 

поляки позитивно ставилися 

до членства в НАТО (57%). 

За кілька днів до прийняття 

Польщі до складу Альянсу в 

березні 1999 р. 67% опитаних 

висловилися за підтримку 

рішення. Березень 1999 рік 

– Польща набула членства в 

НАТО. Північноатлантичний 

союз, членом якого стала 

Польща, сприймається у самій 

Польщі як основний механізм, що 

гарантує безпеку держави.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Оформлення візи:

Польща є країною Шенгенської 

угоди. Громадянам України для 

в’їзду до Польщі потрібен діючий 

(міжнародний) закордонний 

паспорт, а також дозвіл на в’їзд 

(віза) чи дозвіл на перебування.

Для короткострокових гостьових 

поїздок до Польщі максимум 

до трьох місяців перебування 

в кожному півріччі (починаючи 

з першого в’їзду) потрібна віза 

категорії С.

Якщо заплановано перебування 

не з туристичною метою 

максимум на 6 місяців, 

наприклад, як студент на один 

семестр, з метою роботи на 

підприємстві, як артист для 

виступів в Польщі, дослідник, 

потрібна віза категорії D+C 

(національний дозвіл на 

перебування, комбінований 

з перебуванням в усій 

Шенгенській зоні). З метою 

перебування, яке триватиме 

довше, ніж 6 місяців, Вам 

потрібне запрошення від 

приймаючої сторони Республіки 

Польща.

n Посольство Польщі в україні: 

вул. Ярославів Вал , 12, м. Київ, 

Тел.: +380 44 2300703, 

Факс: +380 44 4641336

Web-сайт: www.polska.com.ua/ua/

Посол Яцек Ключковскі

Консульський відділ:

вул. Богдана Хмельницького, 60, 

м. Київ, 01030,

Тел.: (38044) 284-0040

Факс: (38044) 234-9989

Web-сайт: http://www.kijowkg.

polemb.net

E-mail: konsulat@polska.com.ua
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Прийомні дні: понеділок п’ятниця 

9:00 13:00, 14:00 16:00. 

n генеральні Консульства  

Республіки Польща

у львові:

вул. Івана Франка, 110,  

м. Львів, 79011

Тел.: (38032) 297-0861 (до 63), 

297-6677, 235-2160, 2601-000

Факс: (38032) 276-0974, 235-

2177, 260-2938

Web-сайт: http://www.lwowkg.

polemb.net/

E-mail: konsulat@mail.lviv.ua

у луцьку:

вул. Дубнівська, 22-Б,  

м. Луцьк, 43010

Тел.: (380332) 280-640

Факс: (380332) 280-659

Web-сайт: http://www.luckkg.

polemb.net/

E-mail: konsulat@fk.lutsk.ua

в Одесі:

вул. Успенська, 2/1,  

м. Одеса, 65014

Тел.: (38048) 722-56-96,  

722-60-03

Факс: (38048) 722-77-01

Web-сайт: http://www.odessakg.

polemb.net/

E-mail: odessa.kg.sekretariat@

msz.gov.pl

n у Xaркові:

вул. Артема, 16, м. Харків, 

61002

Тел.: (38057) 75 78 801

Факс: (38057) 75 78 804

Web-сайт: http://www.charkowkg.

polemb.net/

E-mail: kharkov.consulate.pl@

gmail.com

КОРиСнІ ПОСилАння

• Загальна довідкова інфор-

мація про країну – 

http://ptour.com.ua/podorojuj_

do_evropejskih_kraiin_polsha.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/Польша

http://www.ukraine-poland.com

• зовнішня політика, міжна-

родні відносини 

http://www.niurr.gov.ua/ukr/.../

sp_3ka.htm

• Система освіти, навчання 

іноземних студентів у поль-

ських вузах 

www.osvitapol.info)
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http://www.ukraine-poland.

com/u/dosvid/molod.

php?id=INOZ.TXT

http://osvita.ua/vnz/grant/6734

http://www.osvitapol.info/

http://www.uj.edu.pl 

http://www.uw.edu.pl 

http://www.amu.edu.pl 

http://www.uni.wroc.pl 

• Пізнавальний сайт  

«географія» 

http://geoknigi.com/book_view.

php?id=191

• Сайт центрального  

розвідувального управління 

-https://www.cia.gov/library/publi-

cations/the-world-factbook/geos/

gr.html 
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

президентська республіка. 

n глава держави: Президент 

(обирається на 5 років).

n глава уряду: Прем’єр міністр. 

n Законодавчий орган: парламент 

«Асамблея Республіки» складається 

з 230 депутатів. Обирається за 

партійними списками терміном  

на 4 роки. 

n Судова система: суди 

незалежні та підпорядковані тільки 

закону. Зовсім незалежно існує 

Конституційний суд. Верховний 

суд є вищим органом в ієрархії 

судів. Очолює його президент. Він 

складається з 4 палат. Апеляційні 

суди (їх в країні 4) складаються з 3 

палат – по цивільним, кримінальним 

справам і з соціальних питань. Суди 

комарки (комарка – традиційна 

назва судового округу) – основна 

ланка судової системи Португалії. 

Вони розглядають по першій 

інстанції переважну масу цивільних 

та кримінальних справ. Крім 

ПОРТугАльСьКА 
РеСПуБлІКА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
того, в систему судів входять 

Верховний адміністративний суд 

та інші адміністративні і фіскальні 

суди, Рахункова палата, військові 

трибунали, морські суди, арбітражні 

суди, сімейні суди.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: Португалія має 2 автономні 

регіони (regiàes autànomas): Азорські 

острови та Архіпелаг Мадейра; 18 

адміністративних округів (distritos), 

які поділяються на райони (concel-

hos), а ті в свою чергу — на парафії 

(freguesias). Райони Лісабона і Порту 

поділяються на квартали (bairros), 

квартали — на парафії (fregue-

sias). Крім того, континентальна 

Португалія поділяється на  

11 історичних провінцій.

n Армія (чисельність, витрати): 

включає: сухопутні війська, 

військово-повітряні сили і військово-

морський флот (включаючи 

морську піхоту) та Національну 

Республіканську Гвардію. Призовний 

вік: 20 років. Збройні сили 

комплектуються за призовом. Термін 

служби становить для сухопутних 

військ – 4-8 місяців, для ВПС та 

ВМС – 4-12 місяців. Проведення 

військової реформи у Португалії 

Столиця: Лісабон.
Площа: 92 391 км2

найбільші міста: 
Лісабон.
Офіційна мова: 
португальська.
найпоширеніші 
мови: португальська.
Релігія: католицизм.
Валюта: євро.
Розмінна монета: 
євроцент.
Код валюти: 978.
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призвело до збільшення 

кількості жінок в екіпажах 

кораблів ВМС до 15%. Бюджет 

збройних сил – 2.3% ВВП. 

(оцінка 2005 р.)

нАСелення

n Загальна кількість: 

10, 736 млн осіб (липень 2010 р.).

n Середня густота:  

113 осіб на км2.

n Річний приріст: 0,244% (2010 р.).

n етнічний склад: населення 

Португалії в національному 

відношенні виключно однорідне: 

99% – португальці. 

n Поділ за релігійними уподо-

баннями: римо-католики 84,5%, 

інші християни 2,2%, інші 0,3%, 

невідомі 9%, не належать до 

жодної 3,9% (2001 р. перепис). 

n Міське населення: 59%(2008 р.).

n Сільське населення: 41%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО:

n ВВП: $ 223, 700 (2009 р.).

n Темп зростання ВВП:  

1% (2010 р.).

n ВВП на душу населення:  

$ 23,000 (2010 р.).

n ІРлП: 0,897.

n Зайнятість населення: 

сільське господарство: 10% 

промисловість: 30% послуг: 60% 

(2007 р.). 

n Основні виробничі цен-

три: промислові райони 

Лісабон-Сетубал на півдні 

і Порто-Брага-Авейру на 

півночі країни; у південному 

районі Лісабон-Сетубал діють 

підприємства нафтопереробної, 

хімічної, сталеливарної, 

автомобілебудівної, електронної, 

целюлозно-паперової, харчової 

промисловості, з виробництва 

будматеріалів. На півночі 

переважає легка промисловість: 

Порто виробляє текстиль, 

взуття, меблі, вино, Авейру – 

целюлозно-паперові вироби і 

вироби з дерева, Брага – одяг, 

електроніку, споживчі товари. 

Третя промислова область 

розташована за 140 км. на 

південь від Лісабона в місті-

порту Синіше – тут зосереджені 

паливні електростанції.

Основні види с/г продукції: 

n головні сільськогоспо-

дарські культури: пшениця, 
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ячмінь, кукурудза, рис, картопля, 

виноград, маслини, томати, інжир, 

мигдаль та цитрусові. Велике 

значення має рибальство та 

виробництво консервних виробів. 

Малорозвиненим є тваринництво. 

Розводять велику рогату худобу, 

овець, свиней, кіз, віслюків, 

мулів. Рибальство (найголовніша 

риба — сардина). Заготовляють 

деревину (коркове дерево). 

n Основні види промисло-

вої продукції: текстильна 

(головним чином бавовняна), 

розвинені харчова (м’ясна, 

виноробна, консервна) і 

паперова галузі, серед нових 

– невеликі металообробні та 

електротехнічні підприємства, 

текстильні і швейні вироби – 

головний експортний товар 

Португалії. Видобувають 

кам’яне вугілля, залізну руду, 

олово, вольфрам, уран, пірити, 

мармур. Електроенергією 

переважно забезпечують 

теплові електростанції. 

Працюють підприємства чорної 

та кольорової металургії, 

машинобудівної (судноремонт, 

суднобудування, електротехніка, 

автомобілескладання тощо), 

хімічної, нафтопереробної, 

нафтохімічної, цементної, 

будівельної, скляно-керамічної 

галузей промисловості.

n експорт: $ 46,270 млрд   

(2010 р.).

n експорт-товари: 

сільськогосподарська 

продукція, харчові продукти, 

нафтопродукти, хімічна 

продукція, пластмаси та 

гуми, шкіра, дерево і пробка, 

целюлоза, папір, текстильні 

матеріали, одяг, взуття, 

мінерали й мінеральні продукти, 

недорогоцінні метали, машини і 

обладнання, транспортні засоби 

та інші транспортні матеріали, 

оптичні прилади та інструменти.

n експорт-партнери: Іспанія 

26,25%, Німеччина 12,99%, 

Франція 12,04%, Ангола 7,21%, 

Великобританія 5,54% (2009 р. ).

n Імпорт: $ 68, 220 млрд  (2010 р.).

Імпорт-товари: 

сільськогосподарська 

продукція, харчові продукти, 

нафтопродукти, хімічна 

продукція, пластмаси та гуми, 

шкіра, дерево, текстильні 
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матеріали, одяг, взуття, мінерали 

й мінеральні продукти, машини 

і обладнання, транспортні 

засоби та інші транспортні 

матеріали, і оптичні прилади 

та інструменти, комп’ютерні 

аксесуари та запчастини, 

напівпровідники і пов’язаних з 

ними пристрої, побутові товари, 

легкові автомобілі, виноробна 

продукція.

n Імпорт-партнери: Іспанія 

31,58%, Німеччина 12,41%, 

Франція 8,58%, Італія 5,55%, 

Нідерланди 5,31% (2009 р.).

n Рівень інфляції: 1,1% (2010 р.).

Іноземні інвестиції:  

$ 63,640 млрд  (на 31 грудня 

2010 р.).

КульТуРА

n Державні та релігійні свята: 

Новий рік, Свято Діви Марії 

(1 січня), Великден (квітень), 

День свободи (25 квітня), День 

праці, Свято Великого фонтану 

(1 травня), День Португалії 

(10 червня), Встановлення 

Республіки (5 жовтня), День 

всіх святих (1 листопада), День 

Незалежності (1 грудня), Різдво 

(25 грудня).

n Видатні об’єкти культу-

ри і туризму: Національний 

музей старовинного 

мистецтва (заснований у 

1884 в Лісабоні); Музей К. 

Гульбенкьяна і пов’язаний з 

ним Центр сучасного мистецтва; 

Національний музей карет; 

Віфлеємська вежа, монастир 

ієронімітів (Жеронімуш), 

архітектурний комплекс Мафра, 

королівський палац ХVІІІ ст., 

літня королівська резиденція 

Келуш ХVІІІ ст., Національний 

палац в Сінтрі, руїни Конімбріги, 

Національний парк Пенеда-

Жериш, давній акведук із 

35 арок заввишки 66 м, 

замок Сан-Жорж (колишня 

арабська фортеця, IX-XIV ст.), 

кафедральний собор Се (1160-

1186 pp.), Готичний монастир 

кармелітів (1389-1423 pp.), 

монастир Жеронімуш (1502-

1520 pp.) із гробницями Васко 

да Ґами, Л. ді Камоенса, короля 

Мануела І, вежа-маяк Торрі де 

Белен (XVI ст.), церква Мадрі ді 

Деуш (XVI ст.), церква Сан-Вісенті 
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де Фора (XVI ст.), 

Старий королівський палац 

(XVI ст.), палац Мітра (XVII ст.), 

базиліка Ла Ештрела (XVIII ст.), 

палац Ажуда (1802 p.).

n найважливіші соціокуль-

турні фестивалі та акції: 

Фестиваль вина на Мадейрі  

(2 вересня), Свято Святого 

Антонія в Лісабоні (12-13 

червня), фестиваль фаду – 

традиційної португальської 

музики в Замку Святого Георгія 

(27 червня), Карнавал в Алгарві. 

Протягом тижня проходять дитячі 

костюмовані паради (лютий), 

етап кубка світу «Formula-1» на 

скутерах в акваторії р.Араде 

в Портімао (початок травня), 

Фестиваль сардин в Портімао 

(серпень), традиційні ярмарки 

и народні гуляння «Кермес» 

(влітку). Кількість туристів за рік: 

понад 10 мільйонів.

ОСВІТА

n Система освіти: дошкільне 

виховання дітей 3-5 років; 

обов’язкова 9-річна освіта 

поділяється на три періоди 

(4+2+3), навчання починається 

з 6 років. На заключній стадії 

учні складають випускні іспити 

за основну (обов’язкову) 

школу і отримують відповідний 

атестат. середня школа: 3 

класи середньої школи, в 

якій здійснюється загальне і 

професіоналізоване навчання. 

Наприкінці складаються 

іспити за середню школу для 

отримання атестату про повну 

середню 12-річну освіту. Вища 

освіта, яку можна здобути в 

університетах і політехнічних 

інститутах, які називаються 

«вищими школами». Перші 

видають дипломи трьох рівнів, 

другі – лише двох.

n Провідні вищі навчальні  

заклади: Лісабонський 

університет, Університет 

Коїмбре, Університет Порто, 

Технічний Університет Лісабона, 

Приватний Католицький 

Університет, Інженерні інститути 

в Лісабоні, Порто і Коїмбре, 

Сільськогосподарський коледж 

в Коїмбре.

Навчальні заклади, які надають 

гранти для іноземних студентів: 

Лісабонський університет, 
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Університет Коїмбре, 

Університет Порто, Технічний 

Університет Лісабона.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітич-

ний курс: політику країни 

визначає уряд. Державний 

устрій Португалії базується 

на демократичних принципах 

з елементами соціалізму. 

З 1989 основною метою 

країни є побудова вільного та 

справедливого суспільства, яке 

виявляє турботу про ближніх. 

Внутрішньополітичний курс 

спрямований на забезпечення 

умов для розвитку власної 

економіки, залучення іноземних 

інвестицій, кредитів, просування 

експорту та ін.

n Зовнішньополітичний 

курс: формується під впливом 

факторів, що випливають 

з її членства в НАТО, ЄС, 

ОБСЄ та інших структурах і 

проатлантичної орієнтації. 

Вона ґрунтується на основних 

зобов’язаннях атлантичного 

співробітництва, європейської 

інтеграції, міжнародного 

розвитку та міжнародного права. 

Питання зовнішньої політики 

і оборони є компетенцією 

португальської влади. Основним 

завданням зовнішньої політики 

безпеки є охорона власних 

кордонів, сприяння міжнародній 

стабільності та порядку, а також 

дотримання міжнародного права.

n Ставлення до Європейської 

Конституції: 1 грудня 2009 

року Лісабонський договір 

набув чинності. Після цього 

Португальський парламент 

ратифікував Лісабонський 

договір, покликаний замінити 

євроконституцію. 

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, СОТ, МВФ, ВОЗ, НАТО, ЄС, 

ОЕСР.

n членство в ЄС (хроноло-

гія вступу та відносин): 28 

березня 1977 р. – Португалія 

подала заяву до Ради ЄС про 

членство; 19 травня 1978 

р. – отримано позитивний 

висновок Комісії ЄС щодо 

заяви Португалії про членство. 

Португалія отримує запрошення 
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до початку переговорів про 

членство в ЄС. 17 жовтня 1978 р. 

– розпочато переговори щодо 

вступу Португалії в ЄС. 12 

червня 1985 р. – завершення 

переговорів між державами-

членами ЄС та Португалією. 1 січня 

1986 року Португалія стала 

членом ЄС.

n членство в нАТО:  

4 квітня 1949 р. підписано 

Північноатлантичний Договір, 

який вводить в дію систему 

загальної оборони дванадцяти 

країн. Серед них: Бельгія, 

Великобританія, Данія, Ісландія, 

Італія, Канада, Люксембург, 

Нідерланди, Норвегія, 

Португалія, США, Франція. 

Під Лісабоном розміщена 

штаб-квартира регіонального 

командування НАТО в Південно-

Східній Атлантиці. На Азорських 

островах знаходиться військово-

повітряна база США, на Мадейрі 

– військово-морська база НАТО.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Оформлення візи.  

необхідні документи:

• Анкета туриста

• Закордонний паспорт

• 1 фото

• Довідка з місця роботи

• Дозвіл батька на виїзд дитини

• Дорожні чеки на суму 100 $ в 

день на людину

Сервісний збір складає 21% + 

20% ПДВ. Візовий сервісний 

збір назад не повертається 

та може бути сплачений 

тільки в національній валюті 

(гривня). Сервісний збір може 

змінюватися без попередження.

Всі заявники, які подають 

документи безпосередньо до 

Посольства мають приходити 

особисто, за виключенням 

власників службових або 

дипломатичних паспортів.

Посольство Португалії в україні: 

вул. Велика Васильківська, 9/2, 

оф.10, м. Київ, 01901 

Тел.: (044) 287-24-42, 490-58-17

Факс: (044) 230-26-25

Web-сайт: http://www.tourua.

com/ru/country_describe/

country/35.html

E-mail: embport@svitonline.com

Прийомні дні: понеділок-
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п’ятниця з 10:00 до 13:00, з 

14:30 до 17:30

Корисні посилання:

• Внутрішня та зовнішня полі-

тика, міжнародні відносинии 

http://www.evropa.org.ua/coun-

try/portugal/1_6.htm

http://www.worcount.com/index.

files/gosustrportug.htm

http://www.yurincom.com/

ua/legal_bulletin_of_Ukraine/

archive/?aid=2428&jid=271

http://pravoznavec.com.ua/pe-

riod/chapter/2/25/902

• Судова система  

http://www.evropa.org.ua/ 

country/portugal/1_6.htm

http://eyu.sci-lib.com/arti-

cle0001618.html

• Система освіти 

http://news2.ukrinform.com.

ua:8101/States/Portug/dodat.html

http://portuga.ru/osvita-v-portu-

galiji.html

http://portuga.ru/osvita-v-portu-

galiji.html

• Оформлення візи 

http://ukrvisa.org.ua/oformlenie/

vizy-v-portugaliyu

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html 
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою: 

демократична республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: включає 

Верховний суд (має 4 секції: 

цивільну, кримінальну, військову і з 

адміністративних спорів), апеляційні 

суди (охоплюють своєю юрисдикцією 

2 5 округів), окружні суди (діють по 

одному в окрузі) і Суд Муніципалітету 

Бухареста; суди першої інстанції 

(існують у кожному окрузі).

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 8 регіонів розвитку (не є 

адміністративними одиницями, 

а слугують для координації 

регіонального розвитку). Регіони 

розвитку розділені на 41 жудець 

(поділяються на 2 686 комун 

у сільській місцевості та 256 

муніципій). Комуни поділені 

на села (13 092), що не мають 

власної адміністрації і не є 

адміністративними одиницями. 

Бухарест – окрема адміністративна 

одиниця другого рівня і розділений 

РуМунІя
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
на 6 секторів, у кожному з яких є 

своя адміністрація.

n Армія: воєнні витрати – 2,05% від 

ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ 52,9 тис. чол., 

військово-морських сил (включаючи 

морську піхоту) – 10,2 тис., 

військово-повітряні сили – 18,9 тис.

нАСелення

n Загальна кількість:  

21, 959 млн осіб (липень 2010 р.).

n Середня густота: 93 чол. на км2.

n Річний приріст: -0,247% (2010 р.).

n етнічний склад: румуни 89,5%, 

угорці 6,6%, роми 2,5%, українці 

0,3%, німці 0,3%, росіяни 0,2%, турки 

0,2%, інші 0,4% (2002 р. перепис).

Поділ за релігійними уподобаннями: 

Православні (включаючи всі суб-

конфесії) 86,8%, протестанти (в 

тому числі різні конфесії риформінгу 

і п’ятидесятників) 7,5%, римо-

католицьки 4,7%, інші (в основному 

мусульмани) і невизначені 0,9%, не 

належать до жодної 0,1% (2002 р. 

перепис).

n Міське населення: 54%.(2008 р.). 

n Сільське населення: 46%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

Столиця: Бухарест – 
1,9 млн осіб.
Площа: 238 391 км2.
найбільші міста: 
Ясси (322 тис. осіб), 
Клуж-Напока (318 тис.), 
Тімішоара (318 тис.), 
Констанца (311 тис.), 
Крайова (303 тис.).
Офіційна мова: 
румунська.
найпоширеніші 
мови: угорська, 
німецька, українська.
Релігія: православне 
християнство.
Валюта: лей.
Розмінна валюта: 
бані.
Код валюти: 642.
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n ВВП: $ 158, 400 млрд  (2009 

р.).

n Темп зростання ВВП:  

-1,9% (2010 р.).

n ВВП на душу населення:  

$ 11,500 (2010 р.).

n ІРлП: 0,813 – 60-те місце.

n Зайнятість населення: 

сільське господарство: 29,7% 

промисловість: 23,2% Послуги: 

47,1% (2006 р.).

n Основні виробничі центри: 

Арад, Бакеу, Бая Маре, Брашов, 

Бухарест, Борзешть, Баіле 

Говора, Бразь, Фокшань, Римніку 

Вилчя, Тирговиште, Плоешть, 

Питешть, Сучава.

n Основні види сільськогос-

подарської продукції: зернові, 

овочі, фрукти, виноград, вино; 

тваринництво – вівчарство, 

крупна рогата худоба.

n Основні види промислової 

продукції: нафта, газ, машини 

та обладнання, продукція 

металургійної промисловості, 

текстиль, одяг, кераміка, килими.

Зростання економіки за рік: 

8,6% (2008 р.).

Темпи інфляції: 6% (2010 р.).

n експорт: $ 51, 910 млрд   

(2010 р.). 

n експорт-товари: машини 

та устаткування, текстиль і 

взуття, метали та вироби з 

металу, машин і обладнання, 

мінеральниі речовин і паливо, 

хімікати, сільськогосподарська 

продукція.

n експорт-партнери: Німеччина 

18,76%, Італія 15,42%, Франція 

8,2%, Туреччина 4,99%, 

Угорщина 4,33% (2009 р.).

n Імпорт: $ 59, 840 млрд  (2010 

р.).

n Імпорт-товари: машини та 

обладнання, паливо і мінерали, 

хімікати, текстиль, метали, 

сільськогосподарська продукція.

n Імпорт-партнери: Німеччина 

17,3%, Італія 11,78%, Угорщина 

8,36%, Франція 6,14%, Китай 

4,91%, Австрія 4,75% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 1831 млн  

(на 31 грудня 2010 р.). 

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік  

(1 січня), День праці (1 травня), 

Національний День Румунії  
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(1 грудня), Пасха (квітень 

травень), Різдво (25-26 грудня).

n Видатні об’єкти культури 

і туризму: Карпати, курорти 

Чорного моря; Бухарест: 

Художній музей Румунії, 

Національний історичний 

музей, палац правосуддя, палац 

Стирбей, палац Констакудило, 

королівський палац; Клуж-

Напока: Етнографічний музей, 

церква Святого Михайла, 

реформаторська церква, палац 

Ботануї; Алба-Юлія: цитадель, 

побудована імператором 

Священної Римської імперії 

Карлом VI, собор II ст., 

перебудований у XV столітті в 

готичному стилі; Брашов: замок 

Бран – замок Дракули; Синая: 

літній королівський палац 

«Пелеш».

n Постійно діючі соціо-

культурні фестивалі та 

акції: Зимовий фестиваль у 

Сфинту-Георге, Міжнародний 

фестиваль Сучасного 

Мистецтва в Брашові (квітень), 

Національний весняний 

фестиваль у Хотені-Марамуреш 

(квітень), Фестиваль нарцисів 

(травень), Міжнародний 

фестиваль фотографії та 

Міжнародний фестиваль 

джазу і блюзу в Брашові 

(травень), Трансильванський 

Міжнародний кінофестиваль 

у Клуж-Напоці (червень), 

Національний фестиваль 

популярної музики в Мамаї 

(липень серпень), фестиваль 

«Золотий Олень» у Брашові 

(серпень), Дні Середньовіччя 

в Сігішоарі (серпень), 

Міжнародні змагання з ловлі 

карпу (вересень), фестивалі 

виноробства в Трансільванії 

(жовтень), фестиваль «Музична 

осінь» у Клуж-Напоці (жовтень), 

традиційний Різдвяний 

фестиваль у Брашові (грудень).

n Кількість туристів за рік: 7 

млн.

ОСВІТА

n Система освіти: обов’язкова 

десятирічна освіта, що 

отримується в школах, Вища 

освіта має 3 рівні: undergradu-

ate (4 роки, ступінь бакалавра), 

graduate (2 роки, ступінь 

магістра), postgraduate (3 роки, 
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докторська ступінь).

n Провідні вищі навчаль-

ні заклади: Бухарестськії 

університет, Політехнічний 

університет у Бухаресті, 

Економічна академія у Бухаресті, 

Університети медицини і 

фармації у Карол Давілі, Клуж-

Напока, Тімішоарі, Університет 

Бабеш-Боліай у Клуж-Напока, 

Університет Овідіус у Констанці, 

Університет Александр Куза 

в Яссах, Університет Орадя, 

Університет Штефан чел Маре 

в Сучаві, Західній університет у 

Тімішоарі.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

основні партії – Демократичний 

союз угорців Румунії, 

Демократично-ліберальна 

партія, Консервативна партія, 

Націонал-ліберальна партія, 

Партія «Велика Румунія», Соціал-

демократична партія.

n Зовнішньополітич-

ний курс: ґрунтується на 

консенсусі на політичному 

і народному рівні щодо 

пріоритетів, що проводяться на 

міжнародній арені. Передбачає 

реалізацію важливих 

політичних і економічних 

процесів на регіональному 

і континентальному рівнях, 

захист соціальних і економічних 

інтересів громадян, підтримку та 

захист економічних, політичних 

і військових інтересів Румунії, 

відповідно до її геостратегічного 

стану. Втілюється в активній 

участі у побудові політики 

спільної безпеки ЄС, 

культурному та інституційному 

розвитку Європи.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, ОБСЄ, РЄ, Світовий Банк, 

МВФ, МБРР, МФЧХіЧП, СОТ, 

НАТО, ЄС, Міжнародна організа-

ція Франкофонії.

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 7 жовтня 

199 р. – приєдналася до Ради 

Європи, 1 січня 2007 р. – 

вступила Європейського союзу.

Членство в НАТО: вступ до НАТО 

– 29 березня 2004 р.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Для відвідування країни 
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необхідна віза

необхідні документи:

• закордонний паспорт (термін 

дії не менше 6 месяцев);

• запрошення сторони, що 

приймає (якщо таке є);

• 1 кольорове фото;

• заповнена анкета;

• туристський ваучер 

(путівка) румунської турфірми 

або запрошення, завірені 

в румунській поліції та у 

румунського нотаріуса;

• медична страховка або 

зелена карта на авто на термін 

перебування в країні;

• копія свідоцтва про шлюб, 

якщо їде подружжя;

• нотаріальний дозвіл на виїзд 

дитини за кордон.

Посольство Республіки  

Румунія в україні:

вул. М. Коцюбинського 8,  

м. Київ, 01030

Надзвичайний і Повноважний 

Посол Пан Траян –  

Лауренціу Христя

Тел.: +38 (044) 234 52 61

Факс: +38 (044) 235 20 25

E-mail: romania@adamant.net

Прийомні дні: понеділок 

вівторок, четвер п’ятниця  

09.00-14.00

Консульський відділ:

E-mail: konsulamb.kiev.@ 

adamant.net

генеральні Консульства Руму-

нії

у м. чернівці:

вул. Шкільна, 16, м. Чернівці

Tел: + 38 (0372) 54 54 14

факс: +38 (0372) 54 54 24

54 54 45

E-mail віза: cernautivize@

cv.ukrtel.net 

Web-сайт: http://www.konsulro-

cernauti.cv.ukrtel.net/

в Одесі:

вул. Базарная, 31, м. Одеса, 

65011, 

Тел: +38 (048) 725 03 99

Факс: +38 (048) 722 09 28

E-mail: odessa.cg@mae.ro; 

Web: http://odessa.mae.ro

n Корисні посилання:

• «українське національне 

інформаційне агентство»: за-

гальна інформація про країну 

(історія, населення, географія, 
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економіка, політика, свята і 

традиції, фото) http://svit.ukrin-

form.ua/Romania/romania.php

• Загальна інформація  

про країну – 

http://www.romania.russian-club.net

http://www.romania.org

http://www.infoghidromania.com

http://www.learnromanian.ro

http://www.romaniatourism.com

http://www.rri.ro/cat.

shtml?lang=12&sec=110

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою:  

республіка.

n глава держави:  

президент (обирається на 5 років).

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган:  

однопалатний парламент –  

«Народна Рада» (150 депутатів 

обираються на 4 роки).

Судова система складається: Вер-

ховний суд Словацької республіки, 

окружні (виконують роль апеля-

ційних), військові та районні суди.

Конституційний суд є незалежним 

судовим органом конституційного 

контролю. (детально: http://svk-4-

travel.ru/svk/002_03.html)

n Адміністративно- 

територіальний поділ:  

8 країв.

n Армія (чисельність, витрати): 

Збройні сили Словаччини включа-

ють: сухопутні, військово-повітряні, 

протиповітряної оборони, прикор-

донні та цивільної оборони. 

РеСПуБлІКА 
СлОВАччинА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
нАСелення 

n Загальна кількість: 5, 470 млн 

осіб (липень 2010 р.). 

n Середня густота: 109 осіб на км2.

n Річний приріст: 0,129% (2010 р.).

n етнічний склад: Словацька 85,8%, 

угорський 9,7%, рому 1,7%, русин-

ський / Українські 1%, інших і неуточ-

нених 1,8% (2001 р. перепис). 

n Поділ за релігійними уподо-

баннями: Римсько-католицька 

68,9%, протестанти 10,8%, греко-

католицької 4,1%, інших або невизна-

ченого 3,2%, ні 13% (2001 перепис

n Міське населення: 56%(2008 р.).

n Сільське населення: 44%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

(http://geosite.com.ua/index/0-278)

(http://geography.su/countries/item/

f00/s00/e0000033/index.shtml)

n ВВП: $ 86, 260 млрд  (2009 р.).

n Темп зростання ВВП: 4% (2010 р.).

n ВВП на душу населення: $ 22 

200 (2010 р.).

n ІРлП: 0,880 (2007 р.).

n Зайнятість населення:  

сільське господарство: 3,5% 

промисловість: 27% Послуги: 69,4% 

(грудень 2009 р.).

Столиця: Братіслава.
Площа: 49 036 км2

найбільші міста: 
Прешов, Кошице, 
Жиліна, Нітра.
Офіційна мова: 
словацька.
найпоширеніші 
мови: угорська, 
ромська, українська.
Релігія: 69% – 
католики, 11% 
– протестанти, 4% – 
греко-католики, 1% 
– православні, 15% – 
інші (в т.ч. атеїсти).
Валюта: євро,  
до 01 січня 2009 року 
– Словацька Крона  
( SKK )
Розмінна монета: 
геллер.
Код валюти: 703.
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n Основні виробничі центри: 

міста Братислава і Кошице. Най-

більшими промисловими підпри-

ємствами є комбінат «Словафта», 

хімічний комбінат «Шала», хімічні 

заводи Братислави, заводи важ-

кого машинобудування в Мартині 

та Дубниці-над-Вагом, алюмініє-

вий комбінат у Ж’ярі-над-Гроном.

Основні види с/г продукції: В 

аграрному секторі переважає 

рослинництво. Вирощують: 

зернові, кукурудзу, картоплю, 

цукрові буряки, соняшник тощо. 

Розвинені садівництво, виногра-

дарство та овочівництво. 

Тваринництво – в основному 

м’ясо-молочного спрямування. 

Птахівництво.

n Основні види промислової 

продукції: Видобувають буре ву-

гілля, залізну руду. Є підприємства 

чорної та кольорової металургії, 

машинобудівної, нафтоперероб-

ної, нафтохімічної, хімічної, лісо-

вої, деревообробної, текстильної 

та харчової галузей промисло-

вості. На р. Ваг збудовано каскад 

гідроелектростанцій. 

n експорт: $ 64,180 млрд  (2010 р.).

n експорт-товари: електричних 

машин і устаткування 35,9%, 

транспортних засобів 21%, ко-

льорових металів 11,3%, хіміч-

них речовин і мінералів, 8,1%, 

пластмаси 4,9% (2009 р.).

n експорт-партнери: Німеччи-

на 20,1%, Чеська Республіка 

12,9%, Франція 7,8%, Польща 

7,2%, Угорщина 6,3%, Італія 

6,1%, Австрія 5,8%, Великобри-

танія 4,8% (2009 р.).

n Імпорт: $ 62, 430 млрд  (2010 р.).

n Імпорт-товари: машини і тран-

спортне обладнання 31%, міне-

ральних продуктів 13%, тран-

спортних засобів 12%, кольоро-

вих металів 9%, хімічних речовин 

8%, пластмаси 6% (2009 р.).

n Імпорт-партнери: Німеччині 

16,8%, Чеська Республіка 12,3%, 

Росія 9%, Південна Корея 6,8%, 

Китай 5,8%, Угорщини 5,3%, 

Польща 4% (2009).

n Рівень інфляції: 1,2% (2010 р.).

КульТуРА

n Державні та релігійні свята: 

1 січня – Новий рік, День виник-

нення Словацької Республіки, 

6 січня – Православне Різдво, 

26 січня – Хрещення, Велик-
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день – По церковному кален-

дарю, 1 травня – Свято праці, 

8 травня – День звільнення 

від фашизму, 5 липня – День 

слов’янських проповідників Ки-

рила і Мефодія, 29 серпня – ро-

ковини Словацького національ-

ного повстання 1944 р., 1 вересня 

– День Конституції Словацької 

Республіки, 1 листопада – 

День Всіх Святих, 25 і 

26 грудня – Різдво Христове.

n Видатні об’єкти культури і 

туризму: Собор Св. Мартіна (ХIV-

ХV вв.) – місце коронації бага-

тьох угорських монархів, Братис-

лавський короліевський замок 

(Братіславсьий град, IX-XIX вв.), 

Президентський палац (XVII в.), 

Словацька Національна Галерея, 

Муніципальний Музей, Фарма-

цевтичний Музей, Музикальний 

музей Гуммеля, Музей вин, Му-

зей декоративного мистецтва, 

Археологічний музей, Історич-

ний музей, Беліанська Печера, 

Комплекс замка Девін. Курорт 

Тренчанске-Тепліце, відомий 

лазнями «хаммам» в неомаври-

танському стилі (1888 р.) та гаря-

чими лікувальними сернистими 

джерелами. Собор Св. Елізабет 

(1345-1508 рр.) з гробницею 

Ференца Ракоци, Деменовсьа 

печерна система (Печера Свобо-

ди, Льодяна Печера та ін.), «За-

мок привидів» в Бойниці, «Серце 

Європи» – Банска Штявница.

n найважливіші соціокуль-

турні фестивалі та акції: Фес-

тиваль «Братіславська Ліра» 

(травень-червень), «Братіслав-

ські Джазові Дні» (вересень), 

Фестиваль кіномистецтва «Фе-

біофьост» (грудень), «Винобра-

ніє» – свято збору винограду 

та молодого вина (вересень, 

м.Пезинка), Фольклорный фес-

тиваль (липень, м.Терхова), 

Міжнародний марафон миру 

(1-а неділя жовтня, м.Кошице), 

Фестиваль духів та привидів 

(травень, замок Бойнице).

(http://archive.travel.ru/slovakia/

entertainment/fest/)

(http://www.travel.ru/

news/2006/05/05/89233.html)

ОСВІТА

n Система освіти: складається 

із загальноосвітніх навчальних 
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закладів, середніх професійно-

технічних навчальних закладів 

та вищих навчальних закладів. 

Загальноосвітні навчальні за-

клади діляться на школи першо-

го рівня (1-4 класи) та школи 

другого рівня (5-9 класи). 

Середні професійно-технічні 

заклади забезпечують повну 

загальну освіту (гімназія, серед-

ні професійно-технічні заклади, 

чотирирічні училища з отриман-

ням атестата зрілості), або ж 

неповну загальну освіту (дво– 

та трирічні училища). Загаль-

ноосвітні навчальні заклади 

та середні професійно-технічні 

навчальні заклади в Словаць-

кій Республіці є державної та 

недержавної форми власності 

(приватні, церковні). Цього 

часу недержавні навчальні 

заклади становлять 7% від 

загальної кількості навчаль-

них закладів Словацької 

Республіки. До досягнення 16-

річного віку відвідання школи 

у Словаччині є обов’язковим. 

В системі вищої освіти функ-

ціонують 3 державні вищі на-

вчальні заклади, 20 громадських 

університетів та 4 приватні вищі 

навчальні заклади неуніверси-

тетського типу.

(http://www.slovakia.kiev.ua/site/

ua/slovakia/1/5/)

n Провідні вищі навчальні 

заклади: Братиславська кон-

серваторія – вищий навчаль-

ний заклад музичного профі-

лю у Братиславі, Університет 

Я.Коменського в Братиславі, 

Істрополітанський Університет у 

Братиславі.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

формують політичні партії та 

громадські організації країни, 

які своєю діяльністю прагнуть 

продемонструвати свою по-

слідовність та незалежність від 

інших політичних сил, спромож-

ність впливати на подальший 

розвиток політичної ситуації. 

Особливо це відбувається у пері-

од виборів.

(детально: http://www.niss.gov.

ua/Monitor/januar2009/23.htm)

n Зовнішньополітичний курс: 

пріоритетним напрямком зо-

внішньої політики Словаччини з 
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1993 року – західноєвропейські 

держави та трансатлантичні 

структури (ЄС, НАТО, ОЕСР-

ОЕСО). У 2008 р. – принципова 

зміна орієнтації політичної еліти 

на прагматичну економічну 

співпрацю із Російською Феде-

рацією. Зовнішньополітичної 

стратегії урядового кабінету 

Р. Фіцо, за оцінкою експертів, 

мають проросійську налашто-

ваність у питанні військового 

конфлікту в Грузії та пов’язане 

із цим ставлення правлячої 

політичної еліти до перспектив 

розширення євроатлантичних 

оборонних структур.

(http://kimo.univ.kiev.ua/CCE/05.htm)

(http://www.niss.gov.ua/Monitor/

januar2009/23.htm)

n Ставлення до Європейської 

Конституції: 12 травня 2005 

року Парламент Словаччини 

ратифікував Конституцію ЄС.

(http://dialogs.org.ua/news_full.

php?nw_id=8051)

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1993 рік 

– проголошення досягнення 

членства в ЄС як основний 

зовнішньо-політичний пріо-

ритет. 01.02.1995 р. – підпи-

сання і набуття чинності До-

говору про приєднання до ЄС. 

15.02.2000 р. – початок пере-

говорного процесу в Брюсселі 

про вступ Словаччини в ЄС. 01 

травня 2004 р. – вступ Сло-

ваччини в ЄС

(http://www.slovakia.kiev.ua/

site/ua/slovakia/3/)

n членство в нАТО: 1993 рік 

– проголошення досягнення 

членства в НАТО як основний 

зовнішньо-політичний пріори-

тет. Весна 1999 р. – підтримка 

НАТО під час військових дій в 

Югославії. 2001 р. – підписання 

договору з НАТО з питань техніч-

ного забезпечення (NAMSA). 24 

березня 2004 року Словаччина 

стала членом НАТО.

(http://spetskor.dp.ua/art_803.php)

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n Оформлення візи: 

Словаччина є країною Шен-

генської угоди. З 5.04.2010 у 

зв’язку з новим Визовым Кодек-
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сом ЕС вводяться зміни в поряд-

ку оформления віз:

– нові візові анкети;

– продовжені паспорти прийма-

тися не будуть;

– відміна транзитних віз.

Термін оформлення візи  

10-14 днів.

необхідні документи

Анкета туриста; 

список документов (детально 

http://www.voyage.kiev.ua/Info/

Visa/Slovakia/); 

Посольство Словаччини  

в україні:

вул. Ярославів Вал, 34, м. Київ

Тел.: (044) 272-0310, 272-1310 

Факс: (044) 272-3271

E-mail: slovak@i.kiev.ua 

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця з 8:30 до 12:00,  

з 13:00 до 17:00

Консульський відділ:

вул. Чапаєва, 4, м. Київ,

Тел.: (044) 234-0606,  

234-6007, 234-7180

Прийомні дні: понеділок, середа, 

п’ятниця с 9:30 до 11:30

Корисні посилання: 

Загальна інформація про країну:

• http://www.travel.ru/

news/2008/11/23/163303.html

• http://www.all-tours.com.ua/

countries/slovakia/places

• http://www.kluch.com.ua/slovakia/

• http://www.vip-travel.com.ua/

slovachina_kurort1.php 

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою:  

парламентська республіка.

n глава держави: президент.

n глава уряду: прем’єр-міністр.

Законодавчий орган: парламент.

n Судова система: складається з 

Верховного суду, 4 апеляційних судів, 

11 окружних судів, 44 територіальних 

судів та двох спеціалізованих судів: 

Адміністративного суду та Трудового і 

соціального суду.

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 210 общин та 12 статистичних 

областей (Ґореньська, Ґорішка, За-

савська, Корошка, Нижня Посавська, 

Нотраньсько-крашка, Обално-крашка, 

Південно-східна Словенія, Подравска, 

Помурсска, Савіньсска, Середня Словенія.

n Армія: воєнні витрати – 1,7% від 

ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ – 9,6 тис. чол., 

військово-повітряних сил – 120 осіб.

нАСелення

n Загальна кількість: 2, 004 млн 

осіб (липень 2010 р.). 

РеСПуБлІКА 
СлОВенІя 
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
n Середня густота: 

93 чол. на км2.

n Річний приріст: -0,142% (2010 р.). 

n етнічний склад: словени 83,1%, 

серби 2%, хорвати 1,8%, боснійці 

1,1%, інші 12% (2002 р. перепис).

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: католики 57,8%, мусульмани 

2,4%, православні 2,3%, інші хрис-

тияни 0,9%, невизначені 3,5%, інші 

23%, ніхто 10,1% (2002 р. перепис). 

n Міське населення: 48%.(2008 р.).

n Сільське населення: 52%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 46,440 млрд  (2009 р.).

n Темп зростання ВВП: 1% (2010 р.).

ВВП на душу населення: $ 28 400 

(2010 р.).

ІРлП: 0,917 – 27-те місце.

n Зайнятість населення: сільське 

господарство: 2,2%

промисловість: 35%Послуги: 62,8% 

(2009 р.).

n Основні виробничі центри: Лю-

бляна, Єсеніце, Копер, Крань, Мари-

бор, Ново-Мєсто, Целє.

n Основні види сільськогосподар-

ської продукції: пшениця, жито, 

кукурудза, картопля, цукрові буряки, 

Столиця: Любляна – 
268. тис. осіб.
Площа: 20 273 км2.
найбільші міста: 
Марібор (104 тис. 
осіб), Крань (72,8 
тис.), Птуй (68,8 тис.), 
Целє (66,4 тис.).
Офіційна мова: 
словенська.
найпоширеніші 
мови: сербо-
хорватська, 
італійська, угорська.
Релігія: християнство 
(католицизм).
Валюта: євро.
Розмінна валюта: 

цент.

Код валюти: 978.
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хміль, овочі, фрукти, виноград і 

вино. Розведення великої рога-

тої худоби і свиней.

n Основні види промислової 

продукції: сталь, металопродукція, 

деревина, транспортні засоби, елек-

троніка, електроенергія, бавовняний 

і вовняний текстиль, хімікати.

n Зростання економіки за рік: 

4,3% (2008 р.).

n Темпи інфляції: 2,1% (2010 р.).

n експорт: $ 24,970 млрд  (2010 р.).

Експорт – товари: промислові то-

вари, машини і транспортне устат-

кування, хімікати, продовольство. 

n експорт-партнери: Німеччина 

19,36%, Італія 11,31%, Хорватія 

7,75%, Австрія 7,42%, Франція 

7,35% (2009 р.).

n Імпорт: $ 25,960 млрд  (2010 р.).

n Імпорт-товари: машини і тран-

спортне обладнання, промислові 

товари, хімікати, паливо і мастиль-

ні матеріали, продовольство.

n Імпорт-партнери: Німеччина 

16,46%, Італія 15,89%, Австрія 

11,81%, Франція 4,98%, Хорва-

тія 4,32% (2009 р .).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 9001 млн (на 31 

грудня 2010 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 2 січ-

ня), День Прешерна (8 лютого), 

Великдень (березень квітень), 

День повстання (27 квітня), День 

праці (1 2 травня), День утворен-

ня держави (25 червня), Успіння 

Богородиці (15 серпня), День 

реформації (31 жовтня), День 

пам’яті померлих (1 листопада), 

Різдво (25 грудня), День неза-

лежності (26 грудня ).

n Видатні об’єкти культури 

туризму: Любляна: Люблян-

ський град і Люблянський Собор, 

Палац Швайгерів, Державний 

музей, Державна галерея, Му-

зей пива; Нотранська: одні з 

найзнаменитіших печер світу 

Постойнська-Яма і Шкоцьян 

(всесвітнє надбання ЮНЕСКО), 

замок Пред’яма (XIII-XVI ст.) із 

системою підземних галерей и 

гротів, всесвітньо відомий коне 

завод у селище Липиці (1580 

р.); Блед: льодовикове озеро, 

Бледський замок; Ідрія: Замок 

Геверкенег (на території розта-

шований один із кращих техніч-

них музеїв Європи).
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n Постійно діючі соціокультур-

ні фестивалі та акції: Любляна: 

винний ярмарок у (початок черв-

ня), Літній музичний фестиваль 

(початок червня), «Фестиваль мис-

тецтв Друга Годба» (червень), Між-

народний джазовий фестиваль 

(кінець червня); Блед: Міжнарод-

ний музичний фестиваль «Ідріарт» 

(червень серпень), Фольклорний 

фестиваль Окаріна (серпень), Дні 

Ріклі (кінець липня), Міжнародна 

веслова регата (червень), 

n Кількість туристів за рік: 

близько 2 млн.

ОСВІТА

n Система освіти: дошкільна 

(від 1 до 6 7 років), основна (із 

6,5 років, 8 років навчання), 

середня – здобувається в за-

гальноосвітніх або спеціалізова-

них гімназіях (вище досягнення 

ступінь Міжнародного бакалав-

ра), після-середня (професійна, 

2 роки), професійно спрямована 

вища – в університеті або спе-

ціальному коледжі, універси-

тетська (академічна і академії 

мистецтв). У країні функціонують 

820 шкіл, 37 вищих спеціальних 

учбових закладів і 3 університети.

n Провідні вищі навчальні 

заклади: Університет Любляни, 

Університет Марібора, Примор-

ський університет.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n Внутрішньополітичний курс: 

основні партії – Єдиний список 

соціал-демократів, Ліберально-

демократична партія, Демокра-

тична партія пенсіонерів Словенії, 

Соціал-демократична партія Сло-

венії, Словенська народна партія, 

Нова Словенія – Християнська на-

родна партія, Партія молоді Слове-

нії, Словенська національна партія.

n Зовнішньополітичний курс: 

пріоритетні напрямки активна 

роль в ООН, ОБСЄ, ВТО, ЦЄУВТ, 

ЄАВТ; добрі та стабільні стосун-

ки з сусідніми країнами; тісна 

співпраця з країнами Централь-

ної Європи у межах ЦЄІ; активна 

роль у стабілізації та розвитку 

Південно-Східної Європи у коо-

перації з ЄС у межах Стабіліза-

ційного пакту; Вдосконалення 

і розширення економічної коо-

перації. Приділяється виключне 

значення участі у роботі міжна-



168

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ  
НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯчастина II

родних інституцій, спрямованій 

на підтримку миру і стабільності у 

Європі і Світі. Особливо активною 

є роль країни у стабілізації і мир-

ному врегулюванні у регіоні ЦСЄ. 

Республіка Словенія є підписан-

том всіх важливих міжнародних 

конвенцій у галузі нерозповсю-

дження ядерної зброї, Загально-

го договору про заборону ядерних 

випробувань, Конвенції по забо-

роні хімічних озброєнь, Конвенції 

про нерозповсюдження хімічної та 

біологічної зброї, Оттавської кон-

венції по забороні виготовлення, 

використання, накопичення, роз-

повсюдження персональних мін 

та ін. Словенія підтримує Європей-

ську конвенцію з прав людини і 

активно сприяє діяльності ООН, 

РЄ, ОБСЄ, ЄС, різних міжнарод-

них проектів та ініціатив, спря-

мованих на подальшу роботу по 

кодификації міжнародного пра-

ва з прав людини.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, ВТО,  

ЦЄУВТ, ЄАВТ.

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): квітень 

1993 р. підписала Договір про 

економічне співробітництво з Єв-

ропейським Співтовариством; 10 

червня 1996 р. подала офіційну 

заявку на асоційоване членство; 

грудень 1997 р. було прийнято 

рішення про включення Сло-

венії до першої п’ятірки країн-

кандидатів на повноправне 

членство у ЄС; 31 березня 1998 

р. відбулася Перша конференція, 

присвячена вступу Словенії до 

ЄС; 2 квітня 1998 р. призначена 

переговорна група з питань при-

єднання до ЄС; 23 березня 

2003 р. – провела референдум 

щодо приєднання до ЄС; 16 квітня 

2003 р. підписано договір про 

вступ Словенії до ЄС.

n членство в нАТО: середина 

90-х участь в операціях НАТО по 

стабілізації у Боснії і Герцеговині, 

підтримці миру на Кіпрі; з грудня 

1991 р. бере участь у Раді північ-

ноатлантичного співробітництва; 

з 1994 р. активно підключилася 

до програми НАТО «Партнерство 

заради миру»; 2002 р. отримала 

офіційне запрошення до НАТО; 

23 березня 2003 р. – провела 

референдум щодо приєднан-
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ня до НАТО; березень 2004 р. 

– вступила до НАТО. 

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

Посольство Республіки  

Словенія в україні:

вул. Богдана Хмельницького, 48, 

м. Київ, 01030

Тел.: +38 (044) 585 23 30

+38 (044) 585 23 32  

(з консульських питань)

+38 (067) 500 87 48 

(для термінової консульської до-

помоги громадян Словенії  

та інших країн)

Факс: +38 (044) 585 23 43

Надзвичайний і повноважний 

Посол пан Прімож Шеліго.

E-mail: vki(at)gov.si 

Консульство Республіки  

Словенія:

у Києві (без права видачі віз):

Вул. Архітектора Городецького 

17/1, 1001 Київ

Тел./факс: +38 (044) 279 26 00 

E-mail: consul(at)slovenia.org.ua 

Почесний Консул – Пані Марти-

ненко, Майя Миколаївна

у львові (без права видачі віз):

вул. Ковжуна, 6, 1-A,  

м. Львів, 79000

Тел/факс: +38 (032) 244 41 11

Почесний Консул пані Мізрах 

Юлія Оттовна

у харкові (без права видачі віз):

пл. Свободи, 8, м. Харків, 61022

Тел.: +38 (057) 700-03-08

Тел./факс: +38 (057) 700 39 60

E-mail: nkordyp(at)ukr.net 

Почесний Консул Бондаренко 

Анатолій Михайлович

n Корисні посилання:

• Загальна інформація про 

країну по всіх напрямках – 

http://kamilla.kiev.ua/slovenia.htm

• Програма розвитку українських 

проєвропейських організацій 

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/25/index.

html#start

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/

countries/svn/slovenia.shtml 

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n Вид державного устрою:  

парламентська республіка.

n глава держави: президент  

(обирається на 5 років).

n глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган:  

однопалатний парламент –  

«Державні збори» (386 депутатів 

обираються на 4 роки).

n Судова система складається: Вер-

ховний суд Угорської республіки, 

окружні та районні суди. Відсутня 

окрема система військових судів.

Конституційний суд є незалежним 

судовим органом конституційного 

контролю. 

n Адміністративно-територіальний 

поділ: 19 областей (медье) та м. Буда-

пешт, який має спеціальний статус.

n Армія (чисельність, витрати): 

Збройні сили Угорщини включа-

ють: сухопутні, військово-повітряні, 

прикордонні сили. Чисельність ста-

новить 22 тис. (в 1989 році – 130 

тис.) Призовний вік – 18 років. Ви-

трати – 2% від ВВП. З 04. 11. 2004 

р. змінено принцип комплектуван-

ня ЗС на добровільний.

угОРщинА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ нАСелення 

n Загальна кількість: 9, 993 млн осіб 

(2010 р.).

n Середня густота: 109 осіб на км2

n Річний приріст: -0,156% (2010 р.).

n етнічний склад: угорці 92,3%, 

роми 1,9%, інші 5,8% (2001 р. перепис). 

n Поділ за релігійними уподобан-

нями: римо-католики 51,9%, каль-

віністи 15,9%, лютеранці 3%, греко-

католики 2,6%, інші християни 1%, 

невизначені 11,1%, самостійні 14,5% 

(2001 перепис). 

n Міське населення: 68%.(2008 р.).

n Сільське населення: 42%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n ВВП: $ 132, 300 (2009 р.).

Темп зростання ВВП – 0,8% (2010 р.).

ВВП на душу населення – $ 19,000 

(2010 р.).

n ІРлП: 0.874.

n Зайнятість населення: сільське 

господарство: 4,5%

промисловість: 32,1%Послуги: 63,4% 

(2008 р.). 

n Основні виробничі центри: 

Татабанья, Дорог, Шалгатарьян, 

Дьєндьйош, Озд, Мішкольц – гірнича 

промисловість; Будапешт, Секеш-

Столиця: Будапешт
Площа: 93 030 км2

найбільші міста: 
Дебрецен, Мішкольц, 
Сегед, Пєч, Дьйор. 
Офіційна мова:  
угорська.
найпоширеніші 
мови: англійська, 
німецька.
Релігія: католицизм.
Валюта: форинт.
Розмінна монета: 
філлер.

Код валюти: 348.
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фехервар – машинобудування; 

Будапешт, Мішкольц, Естергом 

– станкобудування; хімічна та 

гумова промисловість, електро-

технічна та радіоелектронна 

промисловість. 

n Основні види с/г продукції: 

70% території Угорщини займа-

ють сільськогосподарські угіддя. 

Вирощують: зернові, кукурудзу, 

картоплю, цукрові буряки, со-

няшник, перець тощо. Розвинені 

виноградарство та овочівни-

цтво. Тваринництво – в основно-

му м’ясо-молочного спрямуван-

ня. Птахівництво.

n Основні види промислової 

продукції: видобувають: буре 

та кам’яне вугілля, залізну руду, 

різні метали, золото, в невели-

ких кількостях – нафту та газ. n 

Виробляють: автобуси «Ікарус», 

локомотиви, судна, крани, міне-

ральні добрива, пластмаси, гуму, 

медичне устаткування, обчислю-

вальну техніку, прибори тощо.

n експорт: $ 93,740 млрд   

(2010 р.).

n експорт-товари: машини та 

обладнання 61,1%, харчові про-

дукти 6,5%, сировина 2%, паливо 

та електроенергія 1,6% (2009 р.).

n експорт-партнери: Німеччина 

25,54%, Італія 5,67%, Велико-

британія 5,41%, Франція 5,37%, 

Румунія 5,28%, Словаччина 

4,97%, Австрія 4,52% (2009 р.).

n Імпорт: $ 87,440 млрд   

(2010 р.).

n Імпорт-товари: машини та 

обладнання 50%, паливо та 

електроенергія на 11%, харчові 

продукти, сировина.

n Імпорт-партнери: Німеччи-

на 25,05%, Китай 8,56%, Росія 

7,3%, Австрія 6,08%, Нідерланди 

4,73%, Франція 4,51%, Словач-

чина 4,14%, Італія 4,13%, Поль-

ща 4,07% (2009 р.).

n надходження іноземних 

інвестицій: $ 20480 млн (на 31 

грудня 2010 р.).

КульТуРА

n Державні та релігійні свята:

1 січня – Новий рік, 15 березня 

– День початку революції і ви-

звольної боротьби 1848-1849 

років, Великдень – По церковно-

му календарю, 1 травня – день 

солідарності трудящих, Св.Трійця 

– По церковному календарю, 20 
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серпня – День Святого Іштвана 

(короля – засновника Угорської 

держави), 23 жовтня – День 

проголошення Угорської Респу-

бліки (1989 р.) та День початку 

революції і визвольної боротьби 

(1956 р.), 1 листопада – День 

всіх всятих, 25 і 26 грудня – Різд-

во Христове.

n Видатні об’єкти культури: 

(http://ua.textreferat.com/referat-

959-2.html)

Руїни Аквінкума (м.Будапешт), 

фортеця Надьважонь, палац у 

місті Фертьод у стилі рококо, що 

нагадує австрійський Шонбур, 

Національні парки: найбільша 

в Центральній Європі система 

карстових печер «Аггтелек», степ 

Хортобадь, найзахідніше озеро 

євразійського степу та найбіль-

ше лужно-земляне озеро Європи 

– Ферте, Давньохристиянський 

цвинтар у місті Печ, Тисячолітнє 

абатство в Паннонхалмі, Ви-

норобний регіон Токай, Літня 

резиденція угорських королів 

(м.Вишеград), Будайська форте-

ця Маргіт, Будапештські купальні 

з лікувальною водою. 

Найважливіші соціокультурні 

фестивалі та акції:

n Фестивалі класичної музики: 

Фестиваль Верді в Будапешті (сі-

чень), фестиваль Опери та Балету 

«Будафест» (серпень), Фестиваль-

меморіал Ф.Й.Гайдна в Фертед-

Естерхазі (вересень). Фестивалі 

джазової музики: Міжнародний 

фестиваль диксиленду – в Міш-

кольці (липень), Фестиваль дик-

силенду і блюзу в Шарошпатаке 

(липень). Фольклорні фестивалі: 

Фестиваль народної музики «Ка-

лака» в діошдьйорскій фортеці 

Мішкольца (липень); Міждародні 

рицарські ристалища у Вишеграді 

та Егері (липень), Інтернаціональні 

Дні Народного мистецтва в Шар-

варі (серпень). «Карнавал квітів» 

щороку проводиться в Дебрецені. 

Міжнародний Фестиваль цирко-

вого мистецтва в Будапешті (сі-

чень). Свято збору винограду: ви-

норобний фестиваль в Будапешті 

(вересень), Всесвітній фестиваль 

«Ода вину» в Пече (вересень) та 

«Свято Бичачої Крові» в Егері. Тра-

диційний Бал Анни – проводиться 

з 1825 року в Балатонфьюреді 

(липень). 
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ТуРиЗМ 

n Туристична база угорщини: 

популярна курортна зона 

оз.Балатон, історичні пам’ятки 

Римської Імперії, періоду 150-

літнього турецького пануван-

ня, маленькі середньовічні 

церкви і пишні базиліки, руїни 

замків на вершинах пагорбів 

та чудові палаци, історико-

архітектурні пам’ятки, музеї. У 

країні близько 1300 мінераль-

них джерел. Майже у 70 містах 

і селах на водах було спорудже-

но водолікарні, купальні, пляжі 

з термальними басейнами або 

бальнеологічні готелі.

n Туристичні об’єкти світового 

значення: м.Будапешт, форте-

ця Надьважонь, палац у місті 

Фертьод у стилі рококо, На-

ціональні парки, Давньохрис-

тиянський цвинтар у місті Печ, 

Тисячолітнє абатство в Пан-

нонхалмі, Виноробний регіон 

Токай, Літня резиденція угор-

ських королів (м.Вишеград), 

Будайська фортеця Маргіт, 

Будапештські купальні з лі-

кувальною водою, «Угорське 

море» – озеро Балатон (пло-

щадь 596 кв. км), Кількість 

туристів за рік: понад 40 міль-

йонів осіб.

ОСВІТА

(http://www.studyabroad.ru/

syshun.php)

n  Система освіти: Система 

освіти в Угорщині складається 

з 5-ти етапів: дошкільна (3-6 

лет); початкова школа, середня 

школа або спеціалізовані профе-

сійні школи, коледж/університет 

(дворічна вища професійна під-

готовка), докторські програми, 

які мають на меті отримання 

степеня Ph.D, а також різні 

післядипломні програми. Освіта 

для дітей у віці від 6 до 18 років 

є обов’язковою. Система до-

вузівської освіти передбачає 

8 років початкової школи та 4 

роки середньої школи. Систе-

ма вищої освіти складається з 

18 державних університетів, 

1 приватного, 12 державних 

коледжів, 26 навчальних за-

кладів під патронатом церкви 

и 9 коледжів, що фінансуються 

різними фондами. Вища осві-

та концентрується в столиці: 
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більшість університетів роз-

міщуються в Будапешті. Перша 

вища освіта є безкоштовною. 

Угорщина приєдналася до Бо-

лонського процесу в 1999 році.

Провідні вищі навчальні закла-

ди: Будапештський університет 

ім.Лоранда Етвеша, Музична 

академія Ференца Ліста у Бу-

дапешті, Медичний факультет 

Університету Дебрецена, Угор-

ський університет образотвор-

чих мистецтв

Університет Сегеда, Центрально-

Європейський університет.

Навчальні заклади, які надають 

гранти для іноземних студентів: 

Центрально-Європейський уні-

верситет, Будапештський універ-

ситет ім.Лоранда Етвеша.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n  Внутрішньополітичний курс: 

формують політичні партії та гро-

мадські організації країни, які 

своєю діяльністю прагнуть про-

демонструвати свою послідов-

ність та незалежність від інших 

політичних сил, спроможність 

впливати на подальший розви-

ток політичної ситуації. В країні 

зареєстровано 150 політичних 

партій, отже країна має бага-

топартійну систему, яка відо-

бражає наявність розгалуженої 

системи соціальних інтересів, 

що примушує її прагнути до 

компромісу.

(детально: http://www.

dt.ua/1000/1600/69338/)

n  Зовнішньополітичний курс: 

угорська зовнішня політика взя-

ла спільний курс на забезпечен-

ня цілей і потреб нації країни та 

зовнішньополітичних стратегій і 

цілей ЄС. Напрямки зовнішньо-

політичної орієнтації Угорщини 

спрямовані на забезпечення 

миру, безпеки та добробуту нації, 

на успішність євроінтеграційного 

процесу, розвиток добросусід-

ських відносин та випередження 

глобальних загроз. Орієнтири 

зовнішньої політики Угорщини 

спрямованні на підтримку угор-

ської меншини за кордоном у 

рамках загальноприйнятих між-

народних норм.

(http://www.mfa.gov.hu/

kulkepviselet/ungvar/ua/ua_

orszagismerteto/orszagismerteto_

ua.htm?printable=true)
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n  Ставлення до Європейської 

Конституції: Угорщина – друга 

країна серед країн-членів ЄС, яка 

через сім місяців після вступу в 

ЄС ратифікувала Конституцію ЄС. 

Угорщина формує спільний зо-

внішній курс та політику безпеки, 

і в рамках цього, особливу увагу 

звертає на питання розширення 

партнерства та сусідства. 

(http://dialogs.org.ua/news_full.

php?nw_id=8051)

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

n членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 1993 

рік – проголошення досягнен-

ня членства в ЄС як основний 

зовнішньо-політичний пріоритет.

13 грудня 2002 года – в Ко-

пенгагене Угорщина отримала 

офіційне запрошення на вступ 

до ЄС. 01 травня 2004 р. – вступ 

Угорщини в ЄС

(http://vengriya.org administrativno-

politicheskoe-ystroistvo-vengrii/

vneshnyaya-i-vnytrennyaya-

politika-vengrii.html)

n  членство в нАТО: 1991 рік 

– проголошення досягнення 

членства в НАТО як основний 

зовнішньо-політичний пріоритет. 

Листопад 1991 р. – Угорщина 

отримала запрошення до НАТО. 

15 листопада 1991 р. – підписа-

но робочу програму двосторон-

нього співробітництва Угорщини 

і НАТО. 1995 р. – затверджено 

програму участі Угорщини в ді-

яльності IFOR. Червень 1996 р. – 

прийнято рішення про створення 

загальновійськових бойових 

з’єднань (CJTF). Грудень 1997р. – 

підписано протокол про вступ до 

НАТО. Лютий 1998 р. – прийнят-

тя Державними зборами Закону 

про приєднання країни до НАТО. 

12 березня 1999р. – Угорщина 

стає офіційним членом НАТО.

(http://www.referatcentral.

org.ua/political_load.

php?id=1087&startext=2)

n  Візовий режим: з 21 грудня 

2007 року Угорщина є країною 

Шенгенської угоди. З 1 листопа-

да 2003 року між Угорщиною 

й Україною запроваджено ві-

зовий режим. Короткострокові 

(на 5 і 90 днів) та транзитні візи 

— категорії «В» й «С» — україн-
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ським громадянам видаються 

безоплатно. Громадянам інших 

країн за таку візу доведеться 

заплатити 35 євро. Річна віза 

категорії «D» (для тривалої поїзд-

ки на роботу, навчання, з метою 

підвищення кваліфікації, у спра-

вах бізнесу, у разі возз’єднання 

родини) коштує 50 євро. Термін 

оформлення візи – п’ять робо-

чих днів. Навіть за наявності в 

паспорті відкритої Шенгенської 

візи, рухаючись через Угорщину 

транзитом, бажано отримати тран-

зитну візу.

(детально:http://www.algol.com.

ua/lindex.php?http://www.algol.

com.ua/continents/countries/

country_mphp?ID=97&CID=

1&PCID=2&PID=1)

n  Посольство угорщини  

в україні:

Україна, м. Київ, вул.Рейтарська, 33

Телефони: (044) 2722090, 

2308001, 2308002, 2308003, 

2386430

Факс: (044) 2722090

Сайт: www.mfa.gov.hu/

kulkepviselet/UA/ua/ua_konzu

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця с 8:30 до 12:00,  

с 13:00 до 17:00

генеральне Консульство угор-

ської Республіки В ужгороді:

м.Ужгород, вул.Перемоги, 92 

Телефон: +380 312 614089, 

671190, 441214, 441215,  

+380 67 3122247

Факс: +380 312 612700

Консульство угорської  

Республіки в Берегово:

м.Берегово,  

вул. Б.Хмельницького, 53 

Телефон: +380 3141 42581, 

42582, 42507

Факс: +380 3141 42585

n  Корисні посилання: 

Інформація про країну:

• http://svit.ukrinform.ua/

Hungary/hungary.php

• http://iformatsiya.ru/

europe/41-vengriya.html

• http://ua.textreferat.com/

referat-959.html

• http://inhungary.ru/

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html 
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n  Вид державного устрою:  

президентська республіка.

n  глава держави: президент (оби-

рається на 6 років).

n  глава уряду: прем’єр-міністр.

n Законодавчий орган: однопалат-

ний парламент (Едасканта), складаєть-

ся з 200 депутатів, які обираються на 4 

роки за пропорційною системою.

n  Судова система Фінляндії скла-

дається з трьох рівнів: Окружні і 

міські суди є нижчою ланкою судо-

вої системи. Вони розглядають по 

першій інстанції всі цивільні справи 

і переважне число кримінальних 

справ. Ці ж суди можуть встановлю-

вати опіку, реєструвати продаж не-

рухомого майна і деякі інші операції. 

Окружні суди (їх близько 150) функці-

онують в сільській місцевості і в на-

селених пунктах, що отримали статус 

міста після 1959 р. Міські суди (їх 10) 

діють в так званих старих містах. Апе-

ляційні суди – розглядають скарги 

на постанови ніжчестоячих судів по 

цивільніх і крімінальніх справах.

ФІнлянДСьКА 
РеСПуБлІКА



179

Об’єднана Європа: держави – члени ЄС 

ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
Верховний суд – найвища ланка – 

який розглядає скарги на постанови 

апеляційних судів по громадянським 

та карним справам.

(детально: http://finlandia.name/

content/view/32/78/)

n  Адміністративно-територіальний 

поділ: країна поділяється на 20 про-

вінцій. Кожна провінція включає від 

2 до 7 субпровінцій. провінції ділять-

ся на 72 субпровінції, які діляться на 

342 общини.

n  Армія (чисельність, витрати): 

Збройні сили Фінляндії включають: 

сухопутні, військово-повітряні сили, 

військово-морський флот, прикор-

донні війська. У Фінляндії діє загаль-

на військова повинність. Щороку 

приблизно 30 000 призовників при-

ходять на термінову військову служ-

бу, не рахуючи 35 000 резервістів, 

які йдуть на перепідготовку. Служба 

в армії передбачається з 18 до 60 

років. Термін служби різний – він 

може бути і 180 днів, і 270, і 362 дні. 

Чисельність – 490 тис. осіб. Військо-

вий бюджет складає 4,9% всього 

бюджету країни.

http://svit.ukrinform.ua/Finland/

finland.php?menu=army)

Столиця: Гельсінкі.
Площа: 338 145 км2

найбільші міста: 
Гельсінкі (583 549), 
Еспоо (244 474),  
Тампере (211 633), 
Турку (176 242),  
Оулу (139 275).
Офіційна мова:  
фінська, шведська.
найпоширеніші мови: 
фінська – 92%, швед-
ська – 5.6%, інші – 2.4%  
(Саамі– та російсько–  
мовна меншість).
Релігія: лютеранство, 
православ’я.
Валюта: євро.
Розмінна монета: цент 

Код валюти: 978.
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нАСелення

n  Загальна кількість:  

5, 255 млн осіб (2010 р.).

n  Середня густота: 17 осіб на км2.

n  Річний приріст: 0,084% 

(2010 р.).

етнічний склад: Фінни 93,4%, 

шведи 5,6%, росіяни 0,5% , ес-

тонці 0,3%, роми (цигани) 0,1%, 

саамі 0,1% (2006 р.).

n  Поділ за релігійними уподо-

баннями: Лютеранська Церква 

Фінляндії 82,5%, православна 

церква 1,1%, інші християни 

1,1%, інші 0,1%, не належать до 

жодної 15,1% (2006 р.). 

n  Міське населення: 63%(2008 р.).

n  Сільське населення: 37%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n  ВВП: 232 млрд  дол США 

(2009 р.).

n  ВВП на душу населення:  

$ 35 300 (2010 р.).

n  Темп зростання ВВП:  

2,1% (2010 р.).

n  ІРлП (індекс розвитку люд-

ського потенціалу): 0.952.

n  Зайнятість населення: 

у с / г – 4,5%, у промисловості – 

18,2%, у сфері послуг – 77,3%.

n  Рівень інфляції: 1,1% (2010 р.).

n  Основні виробничі центри: 

Південно-західне узбережжя 

країни (Шельдвіге, поблизу По-

рво, і в Наанталі, поблизу Турку) 

– нафтопереробна та паливна 

промисловість. Лахті, Васа, 

Кархула, Раума, Тампере – ви-

робництво і експорт машин і 

устаткування для целюлозно-

паперової промисловості. Турку, 

Гельсінкі, Науме – суднобудуван-

ня (дизельні криголами, плат-

форми з буровими установками 

для видобутку нафти, пороми, 

пасажирські і вантажні судна). 

Лісопереробна промисловість 

Фінляндії включає деревооброб-

ку (лесопіленіє, виробництво 

меблів, стандартних будинків) 

і целюлозно-паперову промис-

ловість (виробництво целюлози, 

паперу, картону). Крупні лісопиль-

ні заводи розташовані головним 

чином в низов’ях сплавних річок. 

Гельсінкі, Турку, Тампере, Оулу – 

хімічна промисловість (нафтопе-

реробка, виробництво пластмас, 

добрив, фарб, синтетичних воло-

кон, побутової хімії).
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(http://in1.com.ua/article/2284/)

n  Основні види с/г продукції: 

зернові, картоплю, цукрові бу-

ряки. Через достатньо холодний 

клімат овочівництво не розвину-

то. Тваринництво – в основному 

м’ясо-молочного спрямування, 

рибальство і переробка риби. 

У північних районах розвинене 

оленярство. 

n  Основні види промислової 

продукції: добувають: залізняк, 

мідь, цинк, нікель, хроміти, ко-

бальт, ванадій, свинець, графить, 

азбест.

n  Виробляють: електроніка, 

машини та обладнання, суднобу-

дівництво, целюлозно-паперове 

виробництво, продовольство, хімі-

кати, текстиль, одяг, меблі тощо.

n  експорт: $ 73,530 млрд  

(2010 р.).

n  експорт-товари: електрич-

не та оптичне устаткування, 

машини, транспортні засоби та 

устаткування, основні метали, 

деревина.

n  експорт-партнери: Німеччи-

на 10,32%, Швеція 9,79%, Росія 

9%, США 7,85%, Нідерланди 

5,9%, Великобританія 5,24%, 

Китай 4,1% (2009 р.).

n  Імпорт: $ 69,110 млрд   

(2010 р.).

n  Імпорт-товари: продоволь-

ство, нафта і нафтопродукти, хі-

мікати, транспортне обладнання, 

залізо і сталь, машини, текстиль-

ної пряжі і тканин, зерно.

n  Імпорт-партнери: Росія 

16,28%, Німеччина 15,76%, 

Швеція 14,65%, Нідерланди 

6,99%, Китай 5,29%, Франція 

4,22% (2009 р.).

КульТуРА

n  Державні та релігійні свята: 

1 січня – Новий рік, 5 Лютого 

– День Рунеберга, Великдень 

– По церковному календарю, 

Св.Трійця – По церковному 

календарю, 1 Травня – Свято 

весни «Вапунпяйвя», 9 Травня – 

День матері, 20 Червня – Іванов 

день (“Юханнес»), зазвичай про-

водиться фінське національне 

свято – День фінського прапора, 

10 Жовтня – День Олекси Ківі, 

31 жовтня – День всіх святих, 

6 Листопада – День шведської 

культури, 8 Листопада – День 

батька, 6 Грудня – День неза-
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лежності, 25 і 26 грудня – Різдво 

Христове.

(http://www.finlyandiya.turne.com.

ua/culture)

n  Видатні об’єкти культури і 

туризму: Стара частина міста 

Раума, Морська фортеця Суо-

менліна, Старовинна церква 

в Петяявесі, Деревообробна 

фабрика в Верле, Погребальний 

комплекс бронзового століття 

Саммаллахденмякі, Геодезична 

дуга Струве, Архіпелаг Квар-

кен. Туристичні об’єкти світо-

вого значення: Руїни «Церкви 

Кастеллі» в Паттійокі, Куопіо, 

край озер Фінляндії; Наскальні 

зображення Астувансалмі; Свя-

щенний острів Уконсаарі (Укон-

ківі) на озері Інарі; Науково-

розважальний центр Евріка/

Heureka, м. Вантаа; Парк атрак-

ціонів «Ліннанмякі» в Гельсінкі; 

«Країна Мумі-тролей» – еспоо 

парк атракціонів в м. Наанталі; 

Арктична казка під світлом пів-

нічного сяяння; Прогулянка по 

селу Санта Клауса в Лапландії

(http://www.saga.ua/43_articles_

showarticle_1754.html,http://

www.infofin.ru/?pid=94)

n  найважливіші соціокультур-

ні фестивалі та акції: Оперний 

фестиваль у Савонліна (липень), 

Міжнародний фестиваль камерної 

музики в Кухмо, Фестиваль танго 

в Сейнайокі, Фестиваль японсько-

го мистецтва мультиплікації аніме, 

Фестиваль мистецтв – Гельсінкі

(http://www.info-finlandia.

ru/public/default.

aspx?contentid=137791)

ОСВІТА 

Система освіти: дошкільна (6 – 

7 років ); базова середня (7 – 16 

років); професійне навчання (16 

– 19 років), що включає гімназії, 

ліцеї, професійні коледжі; вища. 

Освіта у Фінляндії є безкоштов-

ною. Фінська шкільна система 

фактично не має дитячих садків, 

дошкільне навчання проводить-

ся у школах і в денних центрах 

турботи. Дошкільне навчання 

починається з 6 років і продо-

вжується 1 рік. Система вищої 

освіти Фінляндії складається з 

двох паралельних секторів: уні-

верситетів і професійних ВНЗ. 

Система фінських ВНЗ включає 

20 університетів і 29 інститутів. 
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Фінляндія є учасницею Болон-

ського процесу з 2005 року. 

(http://ostriv.in.ua/index.

php?option=com_content&task=v

iew&id=6243&Itemid=1049)

(http://chemodan.com.ua/

finland/fin_5.html)

Провідні вищі навчальні закла-

ди: Університет Гельсінкі – дер-

жавний університет, Королівська 

академія в Або (Турку), Гельсін-

ська школа економіки, Савонія 

Політехнік, Політехнік Вааса, 

Міккелі Політехнік

(http://www.studymir.com/517)

Навчальні заклади, які надають 

гранти для іноземних студентів: 

Іноземні студенти приймаються до 

всіх фінляндських ВНЗ. Усі ВУЗи 

підтримують активні міжнародні 

зв’язки й пропонують гарні умови 

для іноземних студентів. Прийма-

ються іноземні студенти з гарним 

знанням англійської мови, але 

більшою перевагою має той абіту-

рієнт, який знає національну мову.

(http://www.nordicschool.ru/

main.php?id=10)

(http://chemodan.com.ua/

finland/fin_edu1.html)

(http://www.zagran.kiev.ua/article.

php?new=227&idart=2279)

(http://finnish.ru/to_finland/job/

opiskelu.php)

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n  Внутрішньополітичний курс: 

11 березня 1999 року було при-

йнято нову Конституцію, яка 

набрала чинності 01 березня 

2000 року. З одного боку, вона 

акумулює усі зміни, проведені у 

90-х роках, а, з іншого – містить 

значну кількість новел, які про-

довжили процес демократизації 

державного устрою та усього 

суспільного життя Фінляндії. 

У сучасному демократичному 

суспільстві політичне життя ре-

гулюється через багатопартійну 

систему. Сьогодні у Фінляндії 

зареєстровано 19 партій. Спо-

відується принцип політичного 

плюралізму. Комплексна консти-

туційна реформа запровадила в 

життя ряд змін, спрямованих на 

значне посилення ролі парла-

менту в системі розподілу влади. 

Фінляндський уряд приділяє осо-

бливу увагу таким принципам як 

демократія, верховенство зако-

ну та прав людини.
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(http://www.constitution.garant.

ru/DOC_3864909.htm)

n  Зовнішньополітичний курс: за-

гальні засади зовнішньої політики: 

принцип політичної незалежності 

та пріоритет політико-нормативних 

методів регулювання міжнародних 

відносин; повна підтримка єдиної 

європейської політики у сфері без-

пеки та оборони; підтримка вільної 

торгівлі на міжнародній арені.

(http://www.dt.ua/

1000/1600/69270/)

Ставлення до Європейської 

Конституції: 

Парламент Фінляндії 05 грудня 

2006 року проголосував за ра-

тификацию Європейської Кон-

ституції. 

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

n  членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): Березень 

1992 року – Фінляндія подала 

заяву про вступ до ЄС. Жовтень 

1994 року – у Фінляндії відбувся 

референдум, на якому 56,9% на-

селення проголосували за вступ 

до ЄС. 18 листопада 1994 року 

– парламент прийняв остаточне 

рішення про вступ до ЄС. 1 січня 

2005 року – вступ Фінляндії в ЄС.

(http://www.info-finlandia.

ru/public/default.

aspx?contentid=141195)

n  членство в нАТО: Фінляндія 

не є членом НАТО, але Фінляндія 

приєдналася до країн-партнерів 

НАТО в 1994 році і брала актив-

ну участь в операціях НАТО в 

Афганістані і Косові. Фінляндія 

приймає активну участь у на-

товській програмі «Партнерство 

заради миру».

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n  Оформлення візи: 

Фінляндія є членом Шенгенської 

угоди. Громадянам України необ-

хідно отримати візу для в’їзду 

на територію Фінляндії. Для 

здійснення поїздок у Фінляндію 

Шенгенську візу можна отрима-

ти у Посольстві Фінляндії у Києві. 

Віза надає право на перебуван-

ня в країні не більше 90 днів 

упродовж півроку. Для перебу-

вання на території країни термі-

ном у більш ніж 90 днів потрібно 

отримати дозвіл на проживання.

Термін оформлення візи – 10 днів. 
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Заявник, який не має попередніх 

фінських віз, повинен подавати 

документи особисто.

необхідні документи:

- запрошення або підтвердження 

бронювання готелю чи туристич-

ної поїздки з Фінляндії

- заява на отримання візи 

- для дітей потрібно заповнювати 

окрему анкету

- кольорова фотографія паспорт-

ного розміру

- документ, що надає право на 

виїзд за кордон, зазвичай за-

кордонний паспорт або проїзний 

документ дитини

- внутрішній паспорт/свідоцтво 

про народження для дитини та 

його копія

- документ з місця роботи/навчання

- медична страховка

- копії попередніх шенген-

ських віз

(http://www.finland.org.ua/

public/default.aspx?nodeid=31

725&contentlan=37&culture=u

k-UA#vii/); 

n  Посольство Фінляндії в україні:

вул.Стрілецька, 14,  

м. Київ,

Тел.: (044) 278-7551,  

278-7049, 270-6417 

Факс: (044) ) 278-2032

Web-сайт: http://www.finland.

org.ua

E-mail: sanomat.kio@formin.fi

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця с 9.00 до 17.00 год.

Візовий відділ працює: 

понеділок-п’ятниця с 9.30 до 

13.00, з 14.00 до 16.00 год.

Корисні посилання: 

Інформація про країну:

• http://www.finlandia.boom.ru/

sota.html/

• http://finnish.ru/finland/state/

vaesto.php

• http://iformatsiya.ru/

europe/97-finlyandiya-

yekonomika-transport.html

• http://www.algol.com.ua/lindex.

php?http://www.algol.com.ua/

continents/countries/country_m.
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n  Вид державного устрою:  

президентська республіка.

n  глава держави: президент  

(обирається на 5 років).

n  глава уряду: прем’єр-міністр. 

n  Законодавчий орган: двопалат-

ний парламент: верхня палата – «Се-

нат Франції» (обирається на 6 років), 

нижня палата – «Національні збори 

Франції» (обирається на 5 років). 

Інколи для обговорення конституцій-

ного ладу скликається об’єднаний 

Конгрес парламенту.

n  Судова система Франції багато-

ступінчаста та складається з трьох 

рівнів: суд першої інстанції (трибу-

нал), апеляційний суд та касаційний 

суд. Крім того, є суди із спеціальним 

призначенням (торговельні, військові, 

тощо). У Франції існує 34 апеляційних 

суда, в юрисдикцію яких входить від 2 

до 4 департаментів. Апеляційний суд 

завжди виносить свої ухвали колегі-

ально. В кожному департаменті є суд 

присяжних. На вершині судової ієрар-

хії знаходиться Касаційний суд.

ФРАнцуЗьКА 
РеСПуБлІКА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
n  Адміністративно-територіальний 

поділ: 100 департаментів, 22 метро-

польних та 4 заморських регіонів, 

329 округів, 3883 кантони, 36783 

комуни або муніципалітети Існує 

також поділ на 37 історичних про-

вінцій. Володіння: в Америці – Гваде-

лупа, Французька Гвіана, Мартиніка 

(Центральна Америка), Сен-П’єр і 

Мікелон (поблизу південно-східного 

узбережжя Ньюфаундленду); в 

Африці – Реюньйон (біля південно-

східного узбережжя); 5 заморських 

територій: в Океанії – Нова Каледо-

нія, Полінезія Французька, до складу 

якої входять острови Суспільства, 

Маркізькі острови, архіпелаг Туамо-

ту, Французькі південні та антарктич-

ні території; острови Уолліс і Футуна, 

розташовані на екваторі, в південно-

західній частині Тихого океану між 

Фіджі і Самоа; острів Майотта.

n  Армія (чисельність, витрати): 

Збройні сили Франції включають: 

сухопутні, військово-повітряні сили, 

військово-морський флот, жандар-

мерію. На чолі їх стоїть Президент. 

Здійснено перехід армії на профе-

сійну основу. В даний час призов до 

армії відмінено і вся армія форму-

ється тільки на контрактній основі. 

Столиця: Париж.
Площа: 551 695 км2

найбільші міста: 
Марсель (801 тис.), 
Ліон (415 тис.),  
Тулуза (359 тис.), 
Ніцца (342 тис.), 
Страсбург (252 тис.), 
Нант (245 тис.),  
Бордо (210 тис.).
Офіційна мова: 
французька.
найпоширеніші 
мови: англійська, 
німецька.
Релігія: католицизм, 
іслам.
Валюта: євро.
Розмінна монета: 
цент.

Код валюти: 978.
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Чисельність – 320 тис. осіб. Бю-

джет – 32 млрд  євро (2009), що 

становить 1,7% ВНП (2008) (без 

жандармерії).

(детально: http://www.francevisit.

ru/france/publications/army/,

http://vpk.name/news/17809_

franciya_izbavlyaetsya_ot_

ballasta_i_sozdaet_mobilnuyu_

armiyu.html)

http://wapedia.mobi/ru/)

нАСелення 

n  Загальна кількість: 65, 073 

млн осіб (перепис 2009 р.)

n  Середня густота:  

120 осіб на км2.

n  Річний приріст: 0,525% (2010 р.).

n  етнічний склад: французи 

94%, португальці 5% , алжирці, 

італійці, іспанці, вірмени, марок-

канці, турки 1%.

n  Поділ за релігійними уподо-

баннями: католики 83% , му-

сульмани 10%, протестанти 2%, 

юдеї 1%, атеїсти 4%. 5 мільйонів 

чоловік симпатизує буддизму, 

але практикують цю релігію 

близько 600 000 чоловік 

n  Міське населення:  

77% (2008 р.).

n  Сільське населення: 23%

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО 

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

(http://geograf.at.ua/index/0-29)

(http://www.who.int/countries/

fra/ru/)

(http://uk.wikipedia.org/wiki/

Франція)

n  ВВП: $ 25,55 млрд  (2009 р.).

n  Темп Зростання ВВП: 1,6% 

(2010 р.).

n  ВВП на душу населення:  

$ 33 300 (2010 р.).

n  ІРлП (індекс розвитку  

людського потенціалу):  

0.952 (високий).

Зайнятість населення: сільське 

господарство: 3,8%

промисловість: 24,3%, Послуги: 

71,8% (2005 р.).

n  Основні виробничі центри: 

Паризький район – обробна 

промисловість, інтенсивне сіль-

ське господарство. Розвинуті: 

текстильна промисловість, тек-

стильне машинобудування, ви-

робництво обладнання для гір-

ничої промисловості, виплавка 

чавуну, сталі і видобуток вугілля; 

трикотажне і мереживне вироб-

ництво. Східний район – Головна 
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металургійна база Франції (Ло-

тарингія), важка промисловість, 

бавовняна промисловість, ви-

робництво годинників, виробів 

точної механіки. 

Ліонський район – гідроенер-

гетика, металургія, машинобу-

дування, хімія (промисловість 

органічного синтезу), ґумові 

заводи, харчова та шкіряно-

взуттєва промисловість, вироб-

ництво спортивного інвентарю. 

Рибальство і переробка риби, 

устричний промисел. Південно-

західний район – видобуток газу 

і нафти, авіаракетна промис-

ловість (Тулуза, Бордо), окремі 

підприємства алюмінієвої, хіміч-

ної і харчової промисловості. У 

Піренеях, розміщені енергоємні 

галузі металургійної і хімічної 

промисловості. 

n  Основні види с/г продукції: 

Орні землі Франції займають 19 

млн га, луки і пасовища — 12. 

Вирощують: зернові, картоплю, 

цукрові буряки, соняшник, рапс 

тощо. Розвинені виноградарство 

та овочівництво. Тваринництво – в 

основному м’ясо-молочного спря-

мування. Птахівництво, у горах – ві-

вчарство. Рибальство і перероб-

ка риби, устричний промисел.

n  Основні види промислової 

продукції: Видобувають: заліз-

няк, урановий залізняк, вугілля, 

калійну та кам’яну солі, залізну 

руду, різні метали, золото, нафту 

та газ. Виробляють: автомобілі 

(заводи «Пежо»), локомотиви і 

вагони, сірчану кислоту та ряд 

інших хімікатів, будматеріали, 

папір, взуття, цукор, пиво, міне-

ральні добрива, пластмаси, гуму, 

медичне устаткування, обчислю-

вальну техніку, прибори тощо.

n  експорт: $ 508, 700 млрд  

(2010 р.).

n  експорт-товари: машини і 

транспортне устаткування, лі-

таки, пластмаси, хімікати, фар-

мацевтична продукція, залізо і 

сталь, напої.

n  експорт-партнери: Німеччи-

на 15,88%, Італія 8,16%, Іспанія 

7,8%, Бельгія 7,44%, Великобри-

танія 7,04%, США 5,65%, Нідер-

ланди 3,99% (2009 р.).

n Імпорт: $ 577, 700 млрд  (2010 р.).

n  Імпорт-товари: машини та 

обладнання, транспортні засоби, 

сира нафта, літаки, пластмаси, 
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хімікати.

n  Імпорт-партнери: Німеччина 

19,41%, Бельгія 11,61%, Італія 

7,97%, Нідерланди 7,15%, Іс-

панія 6,68%, Великобританія 4,9%, 

США 4,72%, Китай 4,44% (2009 р.).

Рівень інфляції: 1,5% (2010 р.).

КульТуРА

n  Державні та релігійні свята: 

1 січня – Новий рік, Великдень 

– По церковному календарю, 

Св.Трійця – По церковному 

календарю, 14 липня – День 

взяття Бастилії, 1 листопада – 

День всіх святих, 25 і 26 грудня 

– Різдво Христове.

n  Видатні об’єкти культури і 

туризму: Версаль – резиденція 

французьких королів, Лувр – 

один з найстаріших і найбагат-

ших музеїв світу, музей Д’Орсе 

в Парижі, Тріумфальна арка, 

Вандомська колона і церква 

Мадлен у Парижі, театр «Гранд 

Опера», міська ратуша Отель-де-

Віль і Великий палац, Ейфелева 

вежа – символ Франції, Євродіс-

нейленд, «Мулен Руж» – музичне 

вар’єте, Собор Паризської Бого-

матері (Нотр-Дам-де-Парі).

n  Туристичні об’єкти світового 

значення: м.Париж: архітек-

турний ансамбль Рамбуйє – ре-

зиденція Президента Франції; 

Венсенський замок; замок сім’ї 

Конде в Шантії; собор Сен-Дені – 

резиденція єпископа і гробниця 

французьких королів XII-XVI ст.; 

собор в Шартре; музей націо-

нальної старовини в замку Сен-

Жермен-ан-Ле, де знаходиться 

одне з найбагатших в світі зі-

брання предметів доісторичної 

епохи; авіаційно-космічний 

музей в Ле-бурже на території 

аеропорту, де представлені ци-

вільні і військові літаки з 1897 р. до 

наших днів; будинок Клода Моне в 

Жіверні.

 (http://www.franciya.turne.com.

ua/sight)

(http://country.turmir.com/

sub_110.html, http://www.

infrance.ru/tourisme/tourisme.

html, http://avangard.at.ua/

publ/30-1-0-37)

n  найважливіші соціокуль-

турні фестивалі та акції: 

Фестиваль кельтської музики у 

Лоріані (серпень), Міжнародний 

фестиваль народної творчості 
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в Діжоне (серпень – вересень), 

Міжнародний Кінофестиваль в 

Каннах (травень)

Художній фестиваль піротехні-

ки у Каннах (липень) і Монако 

(липень-серпень), Свято Весни 

(Карнавал) – Ніцца (травень), 

Міжнародний фестиваль цирку – 

Монако (січень – лютий).

(http://dosie.dn.ua/festyvali-i-

svyata-u-franciji.html)

n  Кількість туристів за рік: по-

над 130 мільйонів осіб

ОСВІТА

(http://www.studyabroad.ru/

syshun.php)

n  Система освіти: дошкільна 

(3-6 років); початкова школа (6 

– 11 років), середня школа (11 – 

18 років), що закінчується іспи-

том на ступінь бакалавра, Вища. 

Освіта безкоштовна, не має 

релігійного змісту і обов’язково 

для дітей від 6 до 16 років. У 

Франції співіснують приватна 

і державна системи освіти. У 

приватних учбових закладах 

навчається близько 20% що всіх 

вчаться Франції. Держава за-

тверджує всі шкільні програми 

для приватних і державних шкіл, 

організовує конкурси та іспити. 

Тільки держава має право на 

видачу дипломів до рівня ба-

калавра. Франція є учасницею 

Болонського процесу.

(детально: http://dosie.dn.ua/

systema-osvity-u-franciji.html)

n  Провідні вищі навчальні 

заклади: Університет Париж 

Пантеон-Сорбонна – держав-

ний університет, спеціальності: 

економіка, менеджмент, мис-

тецтво, соціальні науки і юри-

спруденція; Університет Париж 

Пантеон-Ассас – кращий юри-

дичний університет Франції; 

Університет Париж III Новая 

Сорбонна – державний універ-

ситет, спеціальності: література, 

мови, театральне мистецтво і 

комунікації; Університет Париж 

Декарт – державний медичний 

університет, Університет Орле-

ана, Університет Авіньона и Во-

клюза – відноситься до академії 

Екс-Марсель, Центральна школа 

(Ecole Centrale, заснована в 

1829 р.), Вища школа комерції 

(HEC, відкрита в 1881 р.), Націо-

нальна школа адміністрації (ENA, 
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створена в 1945 р.)

Навчальні заклади, які надають 

гранти для іноземних студентів: 

Іноземні студенти приймаються 

до французьких університетів 

без обмежень. 

Для поступлення до французько-

го університету не треба здавати 

вступні іспити. Але можуть за-

пропонувати пройти співбесіду, 

щоб уточнити мотиви та профе-

сійні плани на майбутнє.

(http://gradinform.narod.ru/

france.html#1)

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n  Зовнішньополітичний курс: 

З 1995 р. укріпилася голістська 

тенденція французької зовніш-

ньої політики. Францію не вла-

штовувало глобальне політичне 

лідерство США, вона не пого-

джувалася з тактикою силового 

тиску і стратегією „превентивних 

ударів», виступала проти геге-

моністської політики, за систему 

цінностей, яка поділяється усім 

міжнародним співтовариством. 

Віддається пріоритет російсько-

французьким відносинам в кон-

тексті газового питання. Україна 

у цей період розглядається че-

рез призму Росії. Прихід до вла-

ди Н. Саркозі знаменував певну 

трансформацію позиції Франції, 

яка вносить певні, досить суттє-

ві, корективи до тради-ційного 

зовнішньополітичного курсу 

Франції. Загальні концептуальні 

засади зовнішньої політики про-

довжують базуватися на: 

1) принципах політичної не-

залежності та пріоритетності 

політико-нормативних методів 

регулювання міжнародних від-

носин над силовими,  

2)європейському напрямі, який 

проголошений «абсолютним пріори-

тетом» зовнішньої політики Франції,  

3) питаннях міжнародної безпе-

ки (протистояння терору, проти-

вник війни).

(http://uaforeignaffairs.com/

article.html?id=127)

(http://otherreferats.allbest.ru/

international/00017789_0.html)

n  Ставлення до Європей-

ської Конституції: Під час 

референдуму у Франції 29 

травня 2006 року 54,87% ви-

борців проголосували «про-

ти» Конституції ЄС. 
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(http://dialogs.org.ua/news_full.

php?nw_id=8051) 

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

n  членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): Франція 

належить до країн – засновниць 

ЄС. 1951 р. – Франція, Бельгія, 

Німеччина, Італія, Люксембурґ 

та Нідерланди підписали Па-

ризький договір про створення 

Європейської спільноти з вугілля 

та сталі. 25 березня 1957 року 

в Римі країни-засновниці під-

писали Договір про заснування 

Європейської економічної спіль-

ноти і Договір про заснування 

Європейської спільноти з атом-

ної енергії. Після перейменуван-

ня Європейської економічної 

спільноти на Європейську Спіль-

ноту, згідно з Договором про 

Європейський Союз, відповідний 

Римський договір почали нази-

вати «Договором про заснування 

Європейської Спільноти».

(http://europa.dovidka.com.ua/r.html)

n  членство в нАТО 

Франція була у складі НАТО з 1949 

р., але при президентові де Голлі в 

1966 році вона вийшла з військо-

вої частини НАТО, залишаючись 

учасницею політичної структури 

Північноатлантичного договору, 

з метою мати можливість про-

водити свою незалежну політику 

в сфері безпеки. Протягом цього 

часу Франція практично прийма-

ла участь в оборонних структурах 

НАТО. 4 квітня 2009 року поверну-

лась у військову структуру Альянсу.

(http://www.referatcentral.

org.ua/political_load.

php?id=1087&startext=2)

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n  Оформлення візи:

(детально: http://ukrvisa.org.ua/

oformlenie/vizy-vo-frantsiyu)

Франція є членом Шенгенської 

угоди. Для громадян ЄС, ЄЕП (Іс-

ландія, Ліхтенштейн, Норвегія) та 

Швейцарії достатньо паспорта. 

Для них ніякої візи не треба і час 

перебування не обмежено. Для 

громадян України необхідно від-

криття візи. 

необхідні документи:

закордонний паспорт, що діє не 

менше 180 днів з дня видачі візи;

копія сторінок внутрішнього 

паспорта з позначками (чисті 
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сторіночки не потрібні);

2 фото (розмір особи 2.5х3.5)

довідка з місця роботи на фір-

мовому бланку підприємства з 

вказівкою фактичної адреси і 

телефону, посади і окладу, дозво-

лом на виїзд, термінами перебу-

вання і гарантією повернення на 

Україну. Для приватних підпри-

ємців – копія свідоцтва про ре-

єстрацію і оригінальна довідка з 

податкової (копія не личить). Для 

студентів і школярів – довідка з 

місця навчання. Для пенсіонерів 

– копія пенсійного посвідчення 

+ документ з пенсійного фонду 

про щомісячний дохід <

ксерокопія реєстрації підприєм-

ства, окрім державних установ 

(нотаріальне завірення не потрібне);

довідка з банку (баланс банків-

ського рахунку з рухом засобів 

за останній рік) або копія до-

кумента, підтверджуючий наяв-

ність нерухомості, транспортних 

засобів, коштовних паперів;

копія свідоцтва про шлюб, роз-

лучення або смерть чоловік(а);

копія свідоцтва про народження 

на дітей до 18 років, незалежно 

від того, чи є паспорт;

батьківський дозвіл (завірене 

нотаріально) для неповнолітніх 

дітей, мандрівних без батьків, 

і дозвіл від другого батька (за-

вірене нотаріально)+повний 

пакет документів на другого 

батька, у випадку, якщо дитя по-

дорожує з одним з батьків;

анкетні дані: прізвища, імена 

батьків, дівоче прізвище і теле-

фон туриста;

Всі документи мають бути пере-

кладені на французьку або ан-

глійську мову.

Віза відкривається у Посольстві 

Франції в Україні протягом 2 

тижнів. 

Посольство Франції в україні:

Україна, м. Київ,  

вул.Рейтарська, 39

Телефони: (044) 590-36-00 

Факс: (044) 590-36-30

Сайт: http://www.ambafrance-ua.org

E-mail: scfr@carrier.kiev.ua

Прийомні дні: понеділок-

п’ятниця с 8:30 до 13:00

n  Корисні посилання: 

• http://svit.ukrinform.

ua/Hungary/hungary.
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php?menu=state

• http://svit.ukrinform.ua/

Hungary/hungary.php

• http://france.allcourts.ru/

• http://ukrexport.gov.ua/ukr/z_

info/fra/1461.html

• http://www.saga.ua/43_

articles_showarticle_721.html

• http://www.mfa.gov.ua/eu/ua/

publication/content/2373.htm

• Сайт центрального розвід-

увального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n  Вид державного устрою:  

парламентська республіка.

n  глава держави: президент.

n  глава уряду: прем’єр-міністр  

Петр Нечас (з 2010 р.).

n  Законодавчий орган: двопалат-

ний Парламент.

n  Судова система: Конституційний 

суд, Верховний суд, вищі суди, облас-

ні суди, районні суди.

n  Адміністративно-територіальний 

поділ: 14 областей, у тому числі Пра-

га як столичне місто. Області мають 

77 районів, до яких входять 6 242 

населених пункти.

n  Армія: воєнні витрати – 1,46% 

від ВВП. Військові сили складаються 

із сухопутних військ 23,8 тис. чол., 

військово-повітряних сил – 13,4 тис.

нАСелення

n  Загальна кількість: 10, 202 млн. 

осіб  (2010 р.).

n  Середня густота: 130 осіб на км2.

n  Річний приріст: -0,106% (2010 р.).

n  етнічний склад: Чеськe 90,4%, 

чеСьКА 
РеСПуБлІКА
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
Моравське 3,7%, Словацьке 1,9%, 

інші 4% (2001 перепис).

Поділ за релігійними уподобаннями: 

Римсько-католики 26,8%, протестан-

ти 2,1%, інші 3,3%, невизначені 8,8% 

(2001 перепис).

n  Міське населення: 73%.(2008 р.).

n  Сільське населення: 27%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО РОЗ-

ВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n  ВВП: 236,536 млрд  дол. США 

(2009 р.). 

ВВП на душу населення: 25100 

дол. США (2009 р.).

ІРлП: 0,891 – 32-ге місце.

n  Зайнятість населення: у сіль-

ському господарстві – 4,1% у про-

мисловості – 37,6%, у сфері послуг 

– 58,3%.

n  Основні виробничі центри: Брно, 

Острава, Оломоуц.

n  Основні види сільськогосподар-

ської продукції: пшениця, картопля, 

цукрові буряки, хміль, фрукти; мо-

лочне і м’ясне тваринництво (свині, 

птиця), рибальство, виноробство і 

пивоварна галузь.

n  Основні види промислової про-

дукції: металургійна продукція, ма-

шини та обладнання, автомобілі, скло, 

Столиця: Прага 
1,165 млн осіб.
Площа: 78 864 км2.
найбільші міста: 
Брно (378 тис. осіб), 
Острава (319 тис.), 
Пльзень (166 тис.), 
Оломоуц (103 тис.).
Офіційні мовa: чеська.
найпоширеніші 
мови: словацька, 
угорська, румунська.
Релігія: римо-
католицька.
Валюта: чеська крона.
Розмінна валюта: 
геллер.

Код валюти: 203.
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озброєння та воєнна техніка.

n  Зростання економіки за рік: 

4% (2008 р.).

n  Темпи інфляції: 6,5%  

(2007 2008 рр.).

n  експорт: 122,3 млрд  доларів 

США (2008 р.).

n  експорт-товари: машини і 

транспортне обладнання, сиро-

вина, пальне, хімікати.

n  експорт-партнери: країни ЄС 

– 66% (Німеччина 31%, Словакія 

9%, Польща 6%, Франція 5%, 

Великобританія 5%, Італія 5%, 

Австрія 5%).

n  Імпорт: 116,6 млрд  доларів 

США (2008 р.).

n  Імпорт-товари: продукти пе-

реробної, машинобудівної галу-

зей, паливо, сировина, метали, 

продукти харчування, промисло-

ві товари. 

n  Імпорт-партнери: країни ЄС 

– 70% (Німеччина – 38%, Нідер-

ланди – 7%, Словаччина – 6%, 

Польща – 6%, Австрія 5%, Італія 

– 4%, Франція – 4%), Китай – 

5%,Росія – 5%.

n  надходження іноземних 

інвестицій: 6,021 млрд  дол. США 

(2006 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n  Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січня), 

Великодній понеділок (квітень-

травень), Свято праці (1 травня), 

День визволення від фашизму 

(8травня), День Кирила і Ме-

фодія (5 липня), День Магістра 

Яна Гуса (6 липня), День чеської 

державності (28 вересня), День 

боротьби за свободу й демо-

кратію (17 листопада)., Щедрий 

вечір (24 грудня), Різдво (25 26 

грудня).

n  Видатні об’єкти культури і 

туризму: Прага: Старе місто (ХІІІ 

ст.), Нове місто (XIV ст.), Карлів 

міст (XIV ст.), Градчанський за-

мок (XII ст.), королівський палац 

(XII-XVIII ст.), літній королівський 

палац Бельведер (1535-1563 

pp.), Шварценберзький палац 

(1545-1563 pp.), Штернберзький 

палац (XVII-XVIII ст.), Чернінський 

палац (1669-1750 pp.), базиліка 

св. Іржи (XII-XVIII ст.), готичний 

собор св. Вітта (місце поховання 

королів Богемії, 1344-1929 pp.), 

музеї Національний, м. Пра-

ги, Декоративного мистецтва, 

Військово-історичний, Етногра-
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фічний, Сільськогосподарський, 

Антропологічний, Педагогічний, 

Національний технічний, Б. Сме-

тани, А. Дворжака, Національна 

галерея; Карлові Вари: міжна-

родний курорт із всесвітньо відо-

мими мінеральними джерелами; 

Брно: замок Шпільберк (XIII-XVIII ст.), 

ратуша (XIII-XVI ст.), готичний собор 

св.Петра і Павла (XIII-XX ст.), церква 

св. Якуба (XIII-XVI ст.), церква св. 

Томаша (XIV-XVII ст.), церква св. Яна 

(XIV-XVIII ст.), музеї Моравський, 

Художньо-промисловий, Націо-

нальний технічний, Муніципаль-

ний; Пльзень: будинок «Червоне 

серце» (1630 p.), готична церква 

св. Бартоломея (XIV-XV ст.), ра-

туша (XVI ст.), церква св. Анни 

(1711 p.), Картинна галерея, 

Музей пива; Ческе-Будєйовіце: 

руїни замку (XV ст.), ратуша 

(1727-1730 pp.), домініканський 

монастир (XIII ст.), собор св. Міку-

лаша (XIII-XVII ст.), колегія піярів 

(XVIII ст.); Національні парки 

Крконоше, Шумава.

n  Постійно діючі соціокультур-

ні фестивалі та акції: фести-

валь «Вальпургиснахт» («Палені 

Чародійник») у Празі – дохрис-

тиянський день спалювання 

відьом (30 квітня), фестиваль 

«Празьке яро» («Празька Весна»), 

Міжнародний фестиваль музи-

ки (квітень-травень), празький 

Міжнародний Книжковий Яр-

марок (травень), міжнародний 

Фестиваль Моцарта (вересень), 

Міжнародні машинобудівні яр-

марки в Брно (вересень), Літній 

фестиваль опери і оперети, 

Європейський фестиваль турис-

тичних фільмів, Міжнародний 

кінофестиваль у Карлових-Варах 

(початок липня).

n  Кількість туристів за рік: 

близько 7 млн.

ОСВІТА

n  Система освіти: дошкільні за-

клади (з 3 до 6 років), початкова 

школа (6 10 років), гімназії на-

вчання до 16 років (з переходом 

у коледж – здобуття середньої 

спеціальної освіти) або до 19 

років (здобуття середньої освіти, 

для подальшого вступу до універ-

ситету – здобуття вищої освіти). 

В країні 28 державних і 40 при-

ватних вищих учбових закладів.

Провідні вищі навчальні за-
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клади: Державний Економічний 

університет м. Праги, Універси-

тет Масаріка у м. Брно, Карлов 

університет, Західно-чеський 

університет у м. Пльзень.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n  Внутрішньополітичний курс: 

провідні партії – Громадянська 

демократична партія, Чеська 

соціал-демократична партія, Ко-

муністрична партія Чехії і Мора-

вії, Християнсько-демократичний 

союз Чехословацька народна 

партія, Партія зелених, Союз 

свободи Демократичний 

союз, Чеська національно-

соціалістична партія

n  Зовнішньополітичний курс: 

основні позиції – покращення 

міжнародного іміджу країни; 

розвиток взаємовигідних від-

носин у всіх сферах з Централь-

ноєвропейськими країнами; 

виконання зобов’язань, які ви-

пливають з членства у міжнарод-

них організаціях, усі голосування 

та виступи в цих інституціях 

повинні сприяти покращенню 

добробуту населення Чехії і роз-

витку самої країни; підтримка і 

поглиблення трансатлантичних 

відносин, розширення співробіт-

ництва із США; підтримка розши-

рення ЄС за умови збереження 

нинішніх критеріїв; схвалення 

нової Стратегічної концепції 

НАТО; підтримка демократії і 

прав людини; лібералізація між-

народної торгівлі, ліквідація 

митних бар’єрів та інших об-

межень; здійснення ефективної 

експортно-орієнтованої політики 

з прицілом на країни і ринки, які 

динамічно розвиваються, та з 

урахуванням безпекових інтер-

есів Чехії; забезпечення енерге-

тичної; формування єдиної євро-

пейської енергетичної політики.

членство в Міжнародних 

організаціях

ООН, НАТО, ЄС, СОТ, ВТО, ОЕСР, 

МВФ, МБРР, ЄБРР

n  членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): 2004 р. 

вступила до ЄС 

1 січня 1 липня 2009 р. голову-

вала в Євросоюзі, нині входить 

до Трійки ЄС.

n  членство в нАТО: 1999 р. – 

вступ до НАТО.
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ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n  Посольство чеської  

Республіки в україні:

вул. Ярославiв вал, 34 А,  

м. Київ, 01901

Тел.: +38 (044) 272 21 10

272-04-31

Факс: +38 (044) 272 62 04

Надзвичайний і Повноважний 

Посол Ярослав Башта

Web-сайт: http://www.mzv.cz/kiev

E-mail: kiev@embassy.mzv.cz

Робочi години:понедiлок – 

п’ятниця 8.30-17.00

Консульський вiддiл:

вул. Б.Хмельницького, 58,  

м. Київ

Тел.: +38 (044) 238 26 41

 238-26-42

Факс: +38 (044) 272 62 04

Робочі години: понеділок–

п’ятниця 9.00–12.30,  

13.00–16.30

n  генеральне консульство  

чеської Республіки у львові:

вул. Антоновича, 130-А,  

м. Львів, 79057

Тел.: +38 (032) 97 68 93

97 68 96

E-mail: lvov@embassy.mzv.cz 

Генеральний консул Мілош Яндера

n  Корисні посилання:

• Програма розвитку україн-

ських проєвропейських орга-

нізацій 

http://europe.org.ua/projects/

pro/html/view/01/index.html

• Інформаційний довідник 

для іноземців. чеська Рес-

публіка http://www.cizinci.cz/

files/clanky/410/UKRAJINSKY_

prirucka.pdf

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/

countries/cze/czech.shtml

• Країни світу — чехія, Європа

http://svit.ukrinform.ua/Chehia/

chehia.php

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ

герб

   

Прапор

ДеРЖАВниЙ уСТРІЙ

n  Вид державного устрою:  

конституційна монархія.

глава держави: монарх – 

Король Карл XVI Густаф (з 1973 р.).

глава уряду: прем’єр-міністр.

n  Законодавчий орган:  

Парламент Риксдаг.

n  Судова система: діють 97 

окружних судів, 6 апеляційних судів 

і Верховний суд, а також спеціальні 

суди, що розглядають справи щодо 

нерухомості та оренди, адміністра-

тивні справи.

n  Адміністративно-

територіальний поділ: 24 округа 

(лена), які поділяються на 290 ко-

мун. Стокгольм виділений у само-

стійну адміністративну одиницю, 

прирівняну до лену. Існуют також 

історично сформований розподіл 

на провінції та регіони.

n  Армія: воєнні витрати – 1,5% від 

ВВП. Військові сили складаються із 

сухопутних військ – 500 тис. чол., 

військово-морських сил – 80 тис., 

військово-повітряні сили – 70 тис.

КОРОлІВСТВО 
ШВецІя
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ЗАгАльнІ ВІДОМОСТІ
нАСелення

n  Загальна кількість:  

9, 074 млн осіб (липень 2010 р.).

n  Середня густота: 11 чол. на км2.

n  Річний приріст: 0,16% (2010 р.).

n  етнічний склад: шведи 98% , 

фіни 0,8%, саамі 0,2% , інші націо-

нальності 1%.

n  Поділ за релігійними уподобання-

ми: лютерани – лютеранці 87%, інші 

(римо-католики, православні, баптис-

ти, мусульмани, іудеї і буддисти) 13%. 

n  Міське населення: 91%.

n  Сільське населення: 9%.

ПОКАЗниКи еКОнОМІчнОгО  

РОЗВиТКу, гОСПОДАРСТВО

n  ВВП: $ 444, 600 млрд  (2009 р.).

n  ВВП на душу населення: 

$ 39,000 (2010 р.).

n  Темп зростання ВВП: 4,1% (2010 р.).

ІРЛП: 0,956 – 6-те місце.

n  Зайнятість населення: у сіль-

ському господарстві – 2%, у промис-

ловості – 22%, у сфері послуг – 76%.

Основні виробничі центри: Сток-

гольм, Гельсінгборг, Гетеборг, Лулео, 

Мальме, Норчепінг, Сконе.

n  Основні види сільськогоспо-

дарської продукції: пшениця, жито, 

ячмінь, овес, картопля, цукрові буряки; 

Столиця: Стокгольм – 
918 тис. осіб.
Площа: 449 964 км2.
найбільші міста: 
Гетеборг, Мальме, 
Упсала, Еребру, Хель-
сінгборг, Лінчепинг.
Офіційна мова: 
шведська.
найпоширеніші 
мови: фінська, саамі.
Релігія: лютеранство.
Валюта:  
шведська крона.
Розмінна валюта: 
ере.
Код валюти: 752.
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м’ясо-молочне тваринництво – 

велика рогата худоба, свині, вівці.

n  Основні види промислової 

продукції: чавун, сталь, прокат 

чорних металів, електроенер-

гія, деревина, папір, цемент, 

синтетичні смоли і пластмаси, 

автомобілі легкові, вантажні та 

автобуси.

n  Зростання економіки за рік: 

1,2% (2008 р.).

n  Темпи інфляції: 3,4% (2007-

2008 рр.).

n  експорт: $ 162, 600 млрд  

(2010 р.). 

n  експорт-товари: машини, 

автомобілі, вироби з паперу, 

целюлози і дерево, залізо, сталь, 

хімікати.

n  експорт-партнери: Норвегія 

10,61%, Німеччина 10,2%, Вели-

кобританія 7,45%, Данія 7,35%, 

Фінляндія 6,44%, США 6,36%, 

Франція 5,05%, Нідерланди 

4,67% (2009 р.).

n  Імпорт: $ 120, 500 млрд  

(2009 р.).

n   Імпорт-товари: техніка, на-

фта і нафтопродукти, хімікати, 

автомобілі, залізо, сталь, продук-

ти харчування, одяг.

n  Імпорт-партнери: Німеччи-

на 17,9%, Данія 8,9%, Норвегія 

8,7%, Нідерланди 6,17%, Вели-

кобританія 5,56%, Фінляндія 

5,14%, Франція 5,06%, Китай 

4,79% (2009 р.).

n  надходження іноземних 

інвестицій: $ 383 900 000 000 

(2010 р.).

n  Рівень інфляції: 1,4% (2010 р.).

КульТуРА І ТуРиЗМ

n  Державні та релігійні свята 

(вихідні дні): Новий рік (1 січ-

ня), Водохреще (6 січня), День 

святого Батога (січень), Пасха 

(квітень), Вальпургієва ніч (30 

квітня), Зеліні свята (травень 

червень), Національний день 

Швеції, День шведського прапо-

ра (6 червня), Мідсоммар – свя-

то літнього сонцестояння (кінець 

червня), День вручення Нобе-

лівської премії (10 грудня), День 

святої Люсії (13 грудня), Святий 

вечір (24 грудня).

n  Видатні об’єкти культури: 

Стокгольм – Старе місто (Гамла-

стан), Королівський палац (1754 

р.), королівська каплиця, Античний 

музей Густава III, Палацова церк-
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ва, собор св. Миколи (XIII-XV ст.), 

Збройова палата, Королівський 

монетний двір, музей «Васа» ви-

знаний ЮНЕСКО кращим музеєм 

Європи, Морський музей, Етно-

графічний музей, Музей ляльок, 

церкви XIII століття, Лицарський 

дім XVII ст., Будинок метеликів, 

Вастерас готичний собор (1271), 

замок ХІІ століття; Норчепінг 

– церква Хедвига (1675); Лін-

чепинг – собор (ХІІ ст.), замок 

ХІІІ ст.; Скансен Музей сільської 

архітектури

n  Постійно діючі соціокуль-

турні фестивалі та акції: Фес-

тиваль шоколаду в м. Лінчопінг 

(лютий), фестиваль народної 

музики у м. Фалун (серпень), Це-

ремонія вручення Музичної пре-

мії «Полар» (серпень), Фестиваль 

класичної музики Балтійського 

моря (серпень-вересень), церемо-

нія вручення Нобелівської премії 

в стокгольмському Штудхусет – 

міській ратуші (10 грудня).

ОСВІТА

n  Система освіти: передбачає 

обов’язкову освіту, починаю-

чи з 7 років. Наступна ступінь 

– гімназії з теоретичними та 

професійно-практичними лінія-

ми освіти. Більше 50 вузів, з них 

1/3 – університети. 

n  Провідні вищі навчальні 

заклади: Лундський університет 

(заснований у ХІІ ст.), Уппсаль-

ський університет (ХV ст.), Сток-

гольмська школа економіки, 

Стокгольмський і Ґетеборзький 

університетські коледжі, Техно-

логічний університет у Лулеа, 

Каролінський медичний інститут, 

Королівський інститут технологій, 

Чалмерський університет тех-

нологій, Шведський університет 

сільськогосподарських наук.

ДеРЖАВнА ПОлІТиКА

n  Внутрішньополітичний курс: 

у країні, при збереженні капі-

талістичної ринкової системи 

економіки, створено систему 

соціального захисту, за якій всім 

громадянам гарантований ви-

сокий рівень життя, в тому числі 

на випадок хвороби, безробіття 

і старості. Виникла відома швед-

ська держава добробуту.

n  Зовнішньополітичний 

курс: ґрунтується на суворому 
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нейтралітеті і неприєднанні до 

будь-яких військових блоків. 

Країна відіграє важливу роль у 

діяльності багатьох міжнарод-

них організацій, особливо ООН. 

Шведські війська брали участь в 

операціях в Африці, на Ближньо-

му Сході та Східній Азії, що про-

водилися під егідою ООН. Країна 

підтримує найміцніші зв’язки з 

іншими скандинавськими країна-

ми по лінії Північної ради. Трива-

лий час Швеція приділяла значну 

увагу зв’язкам з новими країнами 

Африки та Азії, щорічно виділяючи 

на їхній розвиток 1% національно-

го прибутку. З 1991 р. розміри цієї 

допомоги повинні бути скорочені. 

Шведськй уряд висловлював го-

товність відмовитися від політики 

нейтралітету у зв’язку з планами 

інтеграции Європи.

членСТВО В МІЖнАРОДних 

ОРгАнІЗАцІях

ООН, ЄС, ОБСЄ, ОЕСР, РЄ, МВФ, 

ЄБРР, МБРР, МОП, ЄОВТ.

n  членство в ЄС (хронологія 

вступу та відносин): країна з 

самого початку увійшла до складу 

Європейської асоціації вільної 

торгівлі; 1994 р. – національний 

референдум щодо вступу до ЄС; 

1995 Р. – приєднання до ЄС.

n  членство в нАТО: Швеція не 

член НАТО, дотримується політи-

ки неприєднання до військових 

блоків.

ВІЗОВиЙ РеЖиМ

n  Посольство Королівства 

Швеція в україні:

вул. Івана Франка, 34/33,  

м. Київ, 01901

Тел: +38 (044) 494 42 70

Факс: +38 (044) 494 42 71

Web-сайт: http://www.swedenabroad.

com/Page_37562.aspx

E-mail: ambassaden.kiev @

foreign.ministry.se

Прийомні дні: понеділок-п’ятниця 

09.00-13.00, 14.00-17.00

Надзвичайний і повноважний 

Посол – Стефан Гуллгрем

Візовий відділ:

Тел.: +38 (044) 494 42 90 (пра-

цює з 14.00 до 16.00)

Факс: +38 044 494 42 92

E-mail: visa.kiev@foreign.ministry.se

Прийомні дні: понеділок-п’ятниця 

(окрім середи) 09.30-12.30
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Видача паспортів і рішень про 

візу – п’ятниця 16.00-16.30

n  Корисні посилання:

• Дос’є «Країни світу» на сайті 

«Інформація, аналіз, прогноз» 

http://countries.inapro.ru/

countries/aut/ schweden.shtml

• Програма розвитку україн-

ських проєвропейських орга-

нізацій 

http://www.evropa.org.ua/

country/schweden/1_6.htm

• Інформація туристичного 

характеру –

 http://insweden.com.ua/

 http://www.online-tourist-world.

com/uk/country/sweden

• Сайт центрального розвіду-

вального управління – https://

www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/gr.html
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