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засвоюють

необхідні

знання

у

процесі

гри,

тому,
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ВСТУП
Кожна людина мріє про подорожі. Завдяки мандрівкам ми розуміємо різні
народи, вчимось жити з ними в мирі та злагоді, запозичуємо в інших країнах
корисний досвід і, таким чином, розвиваємося самі і сприяємо розвитку власної
держави.
Подорожі до інших країн дарують нам незабутні враження від пам'яток
історії, культури, природи. Тому ми краще усвідомлюємо історичний досвід
людства, виховуємо в собі почуття прекрасного, вчимося берегти середовище,
яке нас оточує. Але не кожна людина має можливість подорожувати. І тоді нам
допомагають книжки. Даний посібник містить інформацію про малі країни
Європи. Нарис про кожну країну містить відомості про географічне положення
країни, сторінки історії, державний устрій, населення, особливості природних
умов та ресурсів, економіку, міжнародні зв’язки, зокрема зв’язки з Україною.
В посібнику розкриті індивідуальні особливості малих країн Європи, які за
розмірами території поділяють на дві групи: міні-держави (Бельгія, Нідерланди,
Люксембург, Мальта) та мікро-держави (Андорра, Ватикан, Ліхтенштейн,
Монако, Республіка Сан-Марино). Крім того, У Європі залишилася лише одна
колонія – Гібралтар. Інформація про малі країни Європи розширить уявлення
про навколишній світ, допоможе зробити певні висновки з досвіду світового
розвитку.
Теоретичною та методологічною базою наукового дослідження стали
підручники

для

загальноосвітніх

закладів,

вузів,

електронні

ресурси,

періодична преса, матеріали науково-популярної літератури та науковометодичного журналу "Географія" тощо. У роботі використані методи:
літературний,

описовий,

картографічний,

історичний,

статистичний,

порівняльного аналізу тощо.
Структура посібника складається зі вступу, трьох розділів, списку
використаних джерел та інтелектуально-розважальної гри.
Запрошуємо здійснити захоплюючу подорож і познайомитися зі звичаями
та традиціями народів малих країн Європи.
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
МАЛИХ КРАЇН ЄВРОПИ
1.1. Значення

малих

країн

Європи

у

світовій економіці
Малі країни Європи за територіальним критерієм можна поділити на дві
групи: міні-держави (Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Мальта) та мікродержави (Андорра, Ватикан, Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино). На території
Європи є одна залежна територія – Гібралтар.
Особливістю країн першої групи є збереження монархічної форми
правління (крім Мальти), що не завадило їм перетворитися на процвітаючі
демократії. Влада монархів у них обмежена не лише парламентами, а й
конституційними документами, тому має символічний характер.
Попри невеликі розміри малі країни Європи відіграють важливу роль у
міжнародних справах та світовій економіці. Наприклад, Люксембург займає
перше місце в світі за виплавкою сталі на одну особу, Нідерланди є найбільшим
постачальником квітів. Бельгія є одним з найбільших експортерів діамантів та
килимів. Вона займає друге місце в світі по експорту алюмінію та п’яте – по
експорту автомобілів.
Важливим показником ролі Люксембургу на світовій арені є те, що саме
тут знаходяться головні міжнародні установи: Європейський Парламент,
Європейський інвестиційний банк та судові органи ЄС. Вони розташовані в
столиці країни в хмарочосі, який називається "Європейський центр".
Люксембург відіграє важливу роль у міжнародних справах. Саме план
люксембурзького

прем’єр-міністра

П'єра

Вернера

(1913 – 2002 рр.),

розроблений у 1970 році, став прототипом Єдиної валютної системи,
впровадженої у 1979 році з метою створення в Європі зони відносної
монетарної стабільності у відповідь на значні коливання світових валют.
Люксембург є одним із фінансових центрів Європи. У державі працюють 149
представництв іноземних банків. Їх приваблює найсприятливіше в ЄС
законодавство, що регулює діяльність банківської сфери. Люксембург відіграє
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важливу роль у європейському радіомовленні та телебаченні. "Радіо –
Люксембург" – акціонерне товариство з переважанням французького і
бельгійського капіталу – володіє однією з наймогутніших станцій у світі й
транслюється у більшості європейських країн. У 1988 – 1996 рр. саме це
акціонерне товариство фінансувало запуск шести європейських супутників
АСТРА. Люксембург є також учасником багатьох міжнародних організацій:
ООН (з 1945 р.), НАТО (з 1949 р.), ЄС (з 1957 р.), Бенілюксу (з 1960 р.) тощо.
Ватикан відіграє важливу роль у світовій політиці. Він підтримує
дипломатичні відносини зі 176 країнами (2008 р.), є учасником 15 міжнародних
організацій, зокрема ВООЗ, СОТ, ЮНЕСКО, ОБСЄ, ФАО тощо. Особливі
відносини Ватикан підтримує з ЄС.
Світовий вплив Ватикану виходить за межі його території. За допомогою
величезного апарату священнослужителів – більше як 400 священиків і понад
1 млн. членів чернецьких орденів, католицьких організацій та благодійних
товариств – держава суттєво впливає на політичне життя Італії та інших країн,
населення яких сповідує католицизм (близько 900 млн.). З цією метою широко
використовуються засоби масової інформації: крім офіційної газети, Ватикан
видає 1 тисячу газет і журналів 50-ма мовами, а його радіостанція – одна з
найпотужніших у світі. З 1996 року країна підключилася до мережі Інтернет.
Католицька держава володіє чималими капіталами і тісно пов’язана з
великими італійськими і міжнародними банками. Вона одержує значні
прибутки з капіталів, які вкладені у підприємства міжнародних корпорацій.
Значна частина грошей надходить сюди у вигляді податків на церкву,
пожертвувань, коштів від іноземного туризму і продажу поштових марок.
Ватикан володіє акціями 200 великих банків, компаній, а також нерухомістю в
Італії, Німеччині, країнах Латинської Америки. Загальна вартість акцій та
інших цінностей, зокрема золотого запасу держави, складає понад 13 млрд.
доларів.
У 2007 році Святим Престолом були встановлені дипломатичні відносини з
Саудівською Аравією. Святий Престол є постійним спостерігачем при ООН з
1964 року, співпрацюючи з організацією з 1957 року. У 1971 році Святий
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Престол

заявив

про

своє

рішення

дотримуватись

Договору

про

нерозповсюдження ядерної зброї. У липні 2004 року права місії Святого
Престолу при ООН були розширені. З серпня 2008 року Ватикан почав
співпрацювати з Інтерполом.
Ліхтенштейн

за

рівнем

розвитку

промисловості,

впровадженням

досягнень науки і техніки належить до високорозвинених країн Європи. За
виробництвом ряду виробів (деяких видів верстатів, зубних протезів)
Ліхтенштейн займає провідне місце у світі. У 2004 році Ліхтенштейн уклав з
Євросоюзом договір про розширення Європейської економічної зони. У 2009
році між Ліхтенштейном і Чехією був підписаний договір про встановлення
дипломатичних відносин між державами. Країна має розвинуту фінансову
систему. Одним із джерел доходів країни є податки з зареєстрованих в
Ліхтенштейні іноземних компаній. У зв’язку з найнижчими податковими
ставками (всього 3 % від чистого прибутку), в Ліхтенштейні зареєстровано
більше 73,7 тисяч міжнародних компаній.
Мікро-держави мають свої особливості. Через незначні розміри та
нечисленне населення вони не спроможні функціонувати як звичайні держави і
здійснювати ті функції, які випливають із суверенітету. Але вони залишаються
цілком життєздатними політичними утвореннями, а деякі з них, наприклад
Ватикан, відіграють важливу роль у світовій політиці.

1.2. Роль

малих

країн

Європи

в

економічній інтеграції
На політичній карті Європи нині існує 44 незалежні суверенні держави, які
об’єднані не лише географічним положенням, а й міцними економічними і
політичними зв’язками. За формою правління переважна більшість держав є
республіками, інші – монархії. Більшість держав за територіальним устроєм
унітарні. Однак у межах Європи є й федерації, серед них – Бельгія.
Політична карта Європи формувалася впродовж тривалого часу. У
Європейському регіоні з'явилися молоді, незалежні держави, серед яких і
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Україна, і почали одразу відігравати суттєву роль у політичному та
економічному житті не лише Європи, а й усього світу.
У ХХ столітті у Європі інтенсивно відбувається економічне та політичне
зближення держав. Бельгія та Люксембург стали першими державами
західноєвропейської інтеграції. Ще у 1923 році Королівство Бельгія і велике
Герцогство Люксембург підписали угоду, за якою утворили БельгійськоЛюксембурзький економічний союз (БЛЕС). А в 1946 році була підписана
конвенція між Бельгією, Нідерландами та Люксембургом про економічне
співробітництво між ними в рамках економічного союзу Бенілюкс. Цей союз
став свого роду попередником Європейського економічного співтовариства,
створеного пізніше не без активної підтримки Бельгії.
У 1991 році процес європейської інтеграції набув нових рис: підписано
Маастрихтську угоду про створення Європейського Союзу, яка набула чинності
1 листопада 1993 року. Саме із цієї дати Європейське співтовариство отримало
сучасну назву – Європейський Союз.
Європейський Союз – це об'єднання
демократичних та економічно розвинених

Прапор ЄС

країн. У 1993 році завершилося створення
спільного ринку, а у 2002 році введено в
обіг єдину валюту (євро). Підґрунтя
об’єднаної Європи було зведено на основі
фундаментальних
впроваджуються

цінностей,
в

життя

які

діючими

організаціями ЄС. Ці фундаментальні
цінності

включають:

довготривалого
рівноправ’я,

забезпечення

миру,
свободи,

єдності,
безпеки

та

солідарності. Немає більшої мотивації для
об'єднання Європи, ніж сильне бажання
миру.

Ідея

європейської

інтеграції

покликана реалізувати високу мету –
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Символіка прапора:
Прапор ЄС – це символ
Європейського союзу та Ради Європи
– синє полотнище з 12 жовтими
зірками, що утворюють коло
посередині. На тлі блакитного неба
зірки символізують народи Європи в
колі, знаку єдності. Число зірок є
незмінним, рівним 12. Це число
символізує досконалість і повноту.
Прапор затверджений 8 грудня
1955 року (Рада Європи).
Ця символіка пов’язана з девізом
Європейського союзу – "Єдність у
різноманітності".

попередити війни і їхні руйнівні наслідки. Без внутрішньої єдності Європа не
зможе забезпечити собі політичну і економічну незалежність і відігравати свою
роль у світовій політиці. Єдність можлива лише за умови рівності. Для країн –
членів ЄС принцип рівності означає те, що жодна країна не є вищою по
відношенню до іншої. Свобода є прямим результатом миру, єдності та рівності.
Кожен громадянин ЄС може впевнитися в цьому на своєму прикладі: чи то
влаштування на роботу, навчання в навчальних закладах будь-якої з країн ЄС,
відпочинок, пізнавальна діяльність та розвиток творчих здібностей молоді чи
рішення правових питань. Тим самим реалізується лозунг ЄС – "Свобода
переміщення людей, товарів, послуг і фінансів".
Солідарність є необхідним фактором свободи. Структура та діяльність
інституцій ЄС дозволяє забезпечувати солідарність країн, що входять в
Європейський

Союз.

Співтовариство

визнає

та

поважає

національну

автентичність всіх країн. Ідея не в тому, щоб країни "розчинилися" в ЄС, а щоб
вони привнесли до нього свої власні характерні риси. ЄС заохочує
співробітництво між народами Європи, втілюючи в життя лозунг "Єдність у
різноманітності".
Нині у Брюсселі та Люксембурзі розміщено багато керівних та виконавчих
органів ЄС. Їхні головні зовнішньоекономічні партнери – держави ЄС. На ЄС
припадає 70 % усієї бельгійської та люксембурзької зовнішньої торгівлі.
Бельгія

характеризується

найкращим

у

світі

інвестиційним

кліматом.

Люксембург є одним із фінансових центрів Європи. У державі працюють 149
представництв іноземних банків. Їх приваблює найсприятливіше в ЄС
законодавство, що регулює діяльність банківської сфери. Люксембург, як і
Ліхтенштейн або Монако, отримує значні кошти від реєстрації на пільгових
умовах іноземних компаній та від продажу цінних паперів. Через це, за
статистикою, Люксембург вважається найбагатшою країною Європи, де на
одного мешканця припадає 58 900 доларів США.
Від січня 1971 року Мальта бере участь у євроінтеграційних процесах,
входить до складу ЄС. 8 травня 2003 року Мальта, більшістю голосів, вибрала
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приєднатися до Європейського Союзу: 53,6 % проголосувало "за", а 46,4 % –
"проти". До Євросоюзу Мальта увійшла 1 травня 2004 року.
Андорра входить у митний союз ЄС, тому на неї поширюються правила ЄС
(відсутність тарифів) стосовно торгівлі промисловими товарами, а щодо
сільськогосподарської продукції – не поширюються.
Королівство Монако не є членом Європейського Союзу. Представник
Монако у Брюсселі почав працювати 1999 року. Відносини з ЄС є сталими і
постійними. З 1968 року Князівство Монако було частиною митної території
Співтовариства, в зв’язку з його митним союзом із Францією. Монако входить
до європейської системи ПДВ на основі угод, підписаних між Францією та
Монако у 1963 році та 2003 році. Князівство Монако належить до зони євро.
Монако зберегло своє королівське право карбувати гроші, закріпивши його
міжнародними угодами. Монети євро Монако випускає Монетний двір
Князівства. На національному боці європейських монет зображений герб.
Монако також підписало галузеві угоди з Європейським Союзом. Зокрема, була
підписана угода, що стосувалася лікарських засобів для людей та тварин,
косметичних засобів та медикаментів. Князівство Монако не є учасником
Шенгенської угоди, але і є воротами в Європу завдяки легкості пересування
між Францією і Монако. Тому рішенням Шенгенського Виконавчого комітету
від 23 червня 1998 року Геліпорт та Порт-де-ла-Кондомін було визнано
контрольно-пропускними пунктами, які призначені для перетину зовнішніх
кордонів ЄС. Це рішення надає право громадянам Монако вільно пересуватися
в Шенгенській зоні.
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БЕЛЬГІЯ
1. Загальні відомості

Девіз: "Єдність дає силу"

Прапор

Герб

Прапор схвалено 1831 року.
Він складається з чорної, жовтої і
червоної смуг.
Чорний колір символізує силу, жовтий
– зрілість, червоний – символ перемоги.

Державний герб зображено як чорний
щит, що розміщений на схрещених
скіпетрах, на тлі щита зображено
лева – символ влади.
Щит увінчано князівською короною –
символом монархічного ладу Бельгії.
Внизу на червоній стрічці напис:
"У єднанні – сила"
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Офіційна назва: Королівство Бельгія.
Держава знаходиться у Західній Європі. На півночі омивається Північним
морем. На суходолі межує на півночі з Нідерландами (450 км), на сході – з
Німеччиною (167 км) і Люксембургом (148 км), на півдні – з Францією (620
км). Площа країни – 30 528 км2 (139 місце у світі), населення – 11 161 тис. осіб
(на 2014 р.). Столиця – Брюссель, населення якого становить 2 млн. осіб (за
даними 2015 року). Серед інших великих міст слід виділити Антверпен,
Льовен, Мехелен, Гент, Брюгге, Льєж.

2. Сторінки історії
У стародавні часи на території Бельгії жило кельтське плем’я белів.
Вважають, що назва країни походить від назви плем’я белів. У 57 р. до н.е.
Бельгію завоював Юлій Цезар і увів її до складу Римської імперії. У ІІІ ст. до
Бельгії вторглися племена франків.
Територія Бельгії довгий час знаходилася в складі інших держав
(1900 років). У 1831 році за підтримки Франції Бельгія здобула незалежність.
ХІІ – ХV ст. – це "майстерня Європи". ХVІ – ХVІІІ ст. – осередок Північного
Відродження і Фламандської школи малярства. 1876 – 1960 рр. – існування
Бельгійської колоніальної імперії (в Африці – Бельгійське Конго).
Участь у міжнародних організаціях. Бельгія бере участь у багатьох
міжнародних організаціях, зокрема СОТ, ООН, ЄС, МБРР, МВФ, НАТО, ОБСЄ.

3. Державний устрій та форма правління
Бельгія – Конституційна монархія. Глава держави – король, який
затверджує закони, має право розпускати парламент, призначає міністрів та
суддів. Законодавча влада у країні належить парламентові. Згідно з
конституцією 1831 року, виконавча влада належить королю, фактично вона
здійснюється урядом. Глава держави – король Філіп І з 21 липня 2013 року.
Національне свято – 21 липня. Бельгія поділяється на три регіони:
Брюссельський столичний (Брюссель і 18 громад), Валлонія, Фландрія, які
діляться на 10 провінцій (по 5 у Фландрії й Валлонії), а провінції – на громади.
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4. Населення
Чисельність населення – 11,323 млн. осіб (2015 р.) (78ме місце у світі).
Вікова структура населення: діти віком до 14 років – 17,08 %; молодь віком
15-24 роки – 11,59 %; дорослі віком 25-54 роки – 40,45 %; особи перед
похилого віку 55-64 роки – 12,65 %; особи похилого віку (65 років і старші) –
18,23 %. Середня тривалість життя 2015 року становила 80,88 року (29 місце у
світі), для чоловіків – 78,3 року, для жінок – 83,58 року. За густотою населення
(367 осіб на 1 км2) Бельгія посідає одне з перших місць у світі. Населення
Бельгії складається з двох груп: фламандців та валлонів. Офіційні мови:
нідерландська, французька, німецька. Рівень урбанізації – 95 %. Трудові
ресурси становлять 4 млн. осіб. Структура зайнятості населення: у сільському
господарстві зайнято 3 %, у промисловості – 28 %, у сфері послуг – 61 %.
Бельгія є однією з найцікавіших європейських країн, бо несе на собі
відбиток багатьох культур. Столицю Бельгії Брюссель бельгійці називають
"маленьким Парижем". Тут є свій Нотр-Дам – найбільший у Бельгії собор,
складений з білого каменю, прикрашеного тонкою різьбою. Центральна площа
Гранд-Плас вважається найкрасивішою у світі, тут розміщений королівський
палац…
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У Брюсселі був створений Атоміум. Це збільшена в 165 млрд. разів
модель атома заліза. Ця споруда символізує пізнання людиною будови атома.
Атоміум став символом всесвітньої виставки, що проходила в 1958 році у
Брюсселі. Піднявшись на оглядовий майданчик, можна спостерігати панораму
Брюсселя. Панорама міста вражає, але не дає уяви про його характер. Щоб
краще пізнати місто, слід пройтись по його бульварах, побувати біля його
палаців, біля бетонно-скляних установ адміністративного центру ЄС, біля
корпусів штаб-квартири НАТО.
Брюссель урочисто відмітив 1000-річчя в 1979 році, а Бельгія в 1980 році
відзначила 150-річчя отримання незалежності. Доля Брюсселя тісно пов’язана з
долею Бельгії. Останнім часом бельгійська столиця набула одну характерну
рису, яка виділяє її серед інших міст. Все більше і більше вона стає
адміністративним центром Західної Європи, де зосереджуються штаб-квартири
різних

міжнародних

союзів,

представництва

різних

світових

банків,

транснаціональних компаній.
Антверпен – місто і порт Бельгії в нижній течії річки Шельда. Населення –
506 тис. осіб (2012 р.). Антверпен – другий за величиною порт в Європі.
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Антверпен – це світовий центр торгівлі і обробки алмазів. Також він є центром
культури. Завдяки своїй багатій історії в місті є цікавий музей, прекрасні
церкви, історичні будівлі. Але головна слава Антверпена – спадщина Рубенса,
прекрасні творіння якого прикрашають собори і художні музеї міста. Крім
Рубенса в Антверпені творили: Брейгель, Джорданс, Ван Дейк і багато інших
видатних майстрів. На думку науковців, назва Антверпен походить від
голландського вислову "накидати" – місце, де річка нанесла пісок.
Місто часто називають діамантовою світовою столицею – 80 % всіх
необроблених алмазів у світі і 50 % усіх діамантів проходять через Антверпен.

5. Природні умови та ресурси
Бельгія знаходиться на узбережжі Північного моря. На півночі країни
переважає рівнинний рельєф. Прибережна смуга вкрита піщаними дюнами і
відгороджена дамбами, які захищають від повеней. Фландрська низовина на
півночі переходить у плато Кемпен – на сході. На південному сході знаходиться
древній (герцинський) гірський масив Арденни (г. Ботранж, 674 м.). З корисних
копалин промислове значення мають: кам'яне вугілля (6 млрд. т.), фосфорити,
каоліни, будматеріали. Клімат Бельгії помірно теплий, морський. Середня
температура січня + 3ºС, + 4ºС; середня температура липня + 18ºС, + 19ºС.
Переважають західні вітри. Річна кількість опадів становить 750-800 мм (в
Арденнах – 1500 мм). В Бельгії густа сітка річок (Маас, Шельда, Ейзер). Грунти
переважно бурі лісові, у Кемпені і Арденнах – підзолисті. Ліси, головним
чином дубові та букові, займають 19,7 % площі Бельгії. Природні умови Бельгії
вважаються найсприятливішими для сільського господарства.
На території Бельгії досить багатий тваринний світ. Є вовк, лисиця
звичайна, кіт лісовий, видра річкова, борсук європейський, горностай, сарна
європейська, олень благородний, лань, свиня дика, заєць сірий, бобер.
Сьогодні в Бельгії усвідомлюють необхідність збереження природних
ресурсів, тому тут дбайливо ставляться до природи. З метою охорони природи
створено 7 національних парків. Один з них – Національний парк Хоге-Кемпен.
Цей парк є кандидатом в об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за різними
критеріями, зокрема, територія національного парку є видатним прикладом
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архітектурного ландшафту. Це пам’ятка минулого, символ геологічних
процесів, що відбуваються у розвитку рельєфу. Ця територія покрита
сосновими лісами, де зустрічаються багато рідкісних видів тварин.

Велику увагу в національному парку приділяють розвитку рекреації,
пішохідному туризму. Тут створена мережа велосипедних маршрутів, довжина
якої становить 500 кілометрів.
Нещодавно українська делегація відвідала Бельгію в рамках обміну
досвідом щодо організації сталого туризму на природоохоронних територіях. В
Бельгії створене відділення Всесвітнього Фонду Природи, яке є однією з
найбільших в світі громадських благодійних організацій, що працює для
охорони природи на всій планеті. Мета організації – запобігання деградації
природного середовища і досягнення гармонії людини і природи. Представники
відділення Фонду організували навчальні візити в природоохоронні території
Бельгії, зокрема в Національний парк Хоге-Кемпен.

6. Економіка
Бельгія – високорозвинена індустріальна країна. Основні галузі економіки:
металургія, машинобудування, харчова, хімічна, текстильна, вугільна, нафтова і
скляна промисловості.
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Структура ВВП: промисловість – 28 %, сільське господарство – 2 %, сфера
послуг – 70 %. Ці показники відповідають сучасним європейським стандартам.
Бельгія характеризується найкращим у світі інвестиційним кліматом.
Майже вся необхідна сировина імпортується з інших країн. Металургія дає
можливість виробляти сталь, кольорові метали (цинк, мідь, кобальт, кадмій,
олово, свинець). Це стимулює розвиток важкого машинобудування, особливо в
Льєжі, Антверпені, Брюсселі. Важливою галуззю промисловості країни є
хімічна промисловість. Її зростання стимулювалося наявністю кам’яного
вугілля. Основні центри хімічної промисловості – Льєж і Антверпен. Менш
розвинена легка промисловість, хоча Бельгія є великим виробником бавовни,
шерстяних і лляних тканин. Важливе місце в економіці країни займає
переробка сільськогосподарської продукції. Особливо виділяється виробництво
цукру, пивоваріння і виноробство. Імпортною сировиною забезпечуються
заводи, що виробляють какао, каву, цукор, консервовані маслини та інше.
Важливими галузями економіки Бельгії є суднобудування та обробка алмазів.
Антверпен – це найбільший "діамантовий" центр у світі.
Основна промислова продукція: легкові автомобілі, метал, скло, текстиль,
одяг, килими, хімікати, фото- і кіноплівка, діаманти, продукти харчування.
Серед престижних виробів – мережива, мисливська зброя. Основні промислові
центри: Антверпен, Брюссель, Гент, Льєж, Шарлеруа.
Для сільськогосподарських потреб використовується лише 1/4 частина
території.

Вирощують

пшеницю,

ячмінь,

цукрові

буряки,

картоплю.

Врожайність сільськогосподарських культур висока – з одного гектара
збирають 6 тонн пшениці і до 59 тонн цукрового буряка. Широко
використовується сучасна сільськогосподарська техніка і хімічні добрива.
Половина сільськогосподарських земель – це пасовища для худоби, а
тваринництво дає 70 % всієї сільськогосподарської продукції. Сільське
господарство

забезпечує

4/5

потреб

Бельгії

в

продовольстві

і

сільськогосподарській сировині.
Розвинуті такі види транспорту: залізничний, автомобільний, повітряний,
морський. Порт Антверпена і аеропорт Брюсселя – одні з найбільших у світі.
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Маленька Бельгія має одну з найгустіших залізничних мереж у світі, а її річки
утворюють єдину систему, довжиною 1,6 тис. км.

7. Міжнародні зв’язки
Економіка Бельгії значною мірою залежить від зовнішньої торгівлі,
найбільша частина якої припадає на країни ЄС.
Експортні товари: машини та обладнання, хімікати, готові діаманти, метал
та металеві вироби, продукти харчування (м'ясо, молоко, цукор, масло, овочі),
золото, срібло, фарби тощо.
Бельгія є одним з найбільших експортерів не лише діамантів, але і килимів.
Вона займає ІІ місце в світі по експорту алюмінію, п’яте – по експорту легкових
автомобілів.
Імпортні товари: сировина, машини та устаткування, алмази, медикаменти,
продукти харчування, транспортне обладнання, нафтопродукти, природний газ.
Торгові партнери: Нідерланди (16,7 %), Німеччина (12,7 %), Франція
(9,6 %), США (8,7 %), Велика Британія (5,1 %), Ірландія (4,7 %). Дані за
2015 рік.
У Бельгії добре розвинений туризм. Завдяки своїй історії і вигідному
географічному положенню ця країна увібрала в себе культуру та традиції
різних європейських народів. Не даремно саме тут розташувалася велика
кількість

міжнародних

організацій:

штаб-квартира

Євросоюзу,

НАТО,

секретаріат країн Бенілюксу… Тут також знаходяться головні офіси багатьох
великих компаній.
У 2005 році Бельгію відвідало 6,7 млн. туристів. Індустрія туризму
виробляє 2,8 % ВВП Бельгії і забезпечує роботою 3,3 % працездатного
населення Бельгії.
Бельгія – це країна, що є втіленням справжньої казки, що ожила в нашій
реальності. Середньовічна архітектура міст і чарівні ландшафти, романтичні
замки, доглянуті пляжі, знаменита бельгійська кухня та найсмачніший шоколад
– все тут надихає провести неповторний та по-справжньому комфортний
відпочинок.
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Туристичний маршрут Бельгією бажано розпочати зі столиці Королівства –
міста Брюссель. Антверпен – найбагатше місто Бельгії, завдяки значному
розвитку ювелірної промисловості (4 діамантові біржі та багато фабрик з
обробки дорогоцінних каменів). Гент називають квітковою столицею Бельгії.
Квіти, вирощені в місті, відомі в усьому світі. Раз у п’ять років у Генті
проводять "Квіткове шоу", яке відвідують тисячі туристів.
Брюгге. Символом міста є лебідь. Багато цих птахів можна побачити на
озері Мінневотер. У місті знаходиться понад 200 визначних пам'яток
архітектури.

На півдні країни знаходиться
Валлонія.

Вона

вражає

своїми

красивими стародавніми замками,
садами та парками. Тут знаходяться
такі міста, як Льєж, Намюр, Турне і
Спа. Завдяки бельгійському місту
Спа

всі

оздоровчі

курорти

з

мінеральними джерелами почали називати спа-курортами.
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Світова спадщина ЮНЕСКО – видатні культурні та природні цінності, що
вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку
ЮНЕСКО. У 1972 році ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охорону
Всесвітньої культурної і природної спадщини. Конвенція вступила в силу в
1975 році. На 2014 рік її ратифікували 191 держава-учасниця. Тільки
Ліхтенштейн та декілька інших країн не є учасниками Конвенції.
Статус об’єкта Світової спадщини дає додаткові гарантії збереження
унікальних природних і культурних пам'яток, забезпечує залучення коштів для
підтримки об’єктів Світової спадщини, сприяє організації контролю за станом
збереження природних і культурних об’єктів.
В списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Бельгії налічується 11
найменувань (станом на 2015 р.). Серед них – Кафедральний собор Нотр-Дам в
місті Турне.

8. Українсько-Бельгійські відносини
Українсько-Бельгійські

відносини

–

це

сукупність

міжнародних

двосторонніх відносин між Україною та Бельгією, а також співпраця обох країн
у міжнародних організаціях. Королівство Бельгія представлене в Україні через
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посольство у Києві. Україна представлена в Бельгії через посольство в
Брюсселі.
Політичні відносини. Королівство Бельгія визнало Україну разом з
іншими державами – членами ЄС з 31 грудня 1991 року. Бельгія підтримує
політику європейської інтеграції України через реалізацію ініціативи "Східне
партнерство", а також сприяла розвитку діалогу щодо запровадження
безвізового режиму для громадян України до країн ЄС. Домовлено про
співробітництво у рамках відносин Україна – ЄС. Українська делегація
відвідала місто-порт Антверпен, де було підписано Меморандум про
співробітництво між Одеським та Антверпенським портами. На нинішньому
етапі правовою основою відносин служать договори про співробітництво,
підписані Україною та Бельгією.
Торгово-економічне співробітництво. Україна експортує до Бельгії
машини, устаткування, одяг, натуральні і культивовані перли, дорогоцінне і
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, біжутерію, деревину і вироби з
деревини, мідь і вироби з міді. Бельгія експортує в Україну котли, машини,
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, фармацевтичну продукцію,
автомобілі, велосипеди, продукцію хімічної промисловості.
Наукова, культурна, освітня співпраця. Розвивається співробітництво в
галузі науки, культури та освіти. Увага приділяється прямим зв’язкам між
відповідними закладами. Це, зокрема, співробітництво Королівського музею
історії та мистецтв з Бельгії з інститутом археології НАН України,
співробітництво між Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка
та

Антверпенським

університетом.

На

території

Бельгії

встановлені

пам’ятники, пов’язані з Україною: жертвам Голодомору 1932 – 1933 рр. у
м. Генк, до 1000-ліття Хрещення України-Руси у м. Генк, Івану Франку у м.
Стер-Франкоршан.
Гуманітарне співробітництво. Важливе значення у розвитку відносин
має співпраця у гуманітарній сфері. За сприяння благодійної організації "SOS
Діти

Чорнобиля"

(провінція

Антверпен)

українських дітей.
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здійснюється

оздоровлення

НІДЕРЛАНДИ
1. Загальні відомості

Девіз: "Я вдержу"

Прапор
Прапор затверджений 19 лютого
1937 року.
Це полотнище, що складається з
трьох горизонтальних смуг: чорної,
білої, синьої.

Герб
Великий Герб Королівства – герб
монарха. Лев з діадемою, що тримає
меч зі срібла в своїй правій лапі, на
блакитному фоні сім стріл, що
означають сім областей Союзу
Утрехта. Щит, коронований
королівською короною і підтриманий
двома левами. Вони стоять на сувої з
текстом "Я вдержу".
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Держава знаходиться в Західній Європі. Офіційна назва – Королівство
Нідерланди, неофіційна назва – Голландія, за назвою найбільшої провінції.
Країна межує з Німеччиною (577 км), Бельгією (450 км). На заході та півночі
омивається водами Північного моря. Загальна довжина кордонів становить
1027 км. Площа країни – 41,7 тис. км2. Вона включає власне Нідерланди, а
також залежні території – Арубу у Вест-Індії та Нідерландські Антильські
острови. Сама назва країни в перекладі означає "низинні землі", що й
пояснюється розташуванням країни в низовинах дельт річок. Населення
становить 16,6 млн. осіб (січень 2010 р.). Столиця Нідерландів – місто
Амстердам.

2. Сторінки історії
Довгий час держава знаходилася під владою
Іспанії. Намагання іспанського короля Філіппа ІІ
централізувати державу призвели до повстання
проти іспанського панування під керівництвом
Вільгельма І Оранського.
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липня

1581

року

була

проголошена

незалежність країни. ХVІ століття – це Золота доба
Нідерландів, період економічного та культурного
Вільгельм І Оранський,
засновник Нідерландів

процвітання, період створення колоніальної імперії.
На початку ХІХ ст. Нідерланди перетворились

на монархію під владою Оранської династії. В 1848 році країна була
перетворена в парламентську демократію з конституційним монархом. У ході
Першої світової війни Нідерланди зберігали нейтралітет. Під час Другої
світової війни Нідерланди протягом п’яти років були окуповані Німеччиною.
Після війни країна відновилася та стала сучасною індустріальною державою.
Державну незалежність набули і колишні колонії – Індонезія та Суринам.
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березня

1957

року

Нідерланди

стали

одним

із

засновників

Європейського Союзу. У 1960-70тих роках пройшли великі соціальні та
культурні зміни, населення отримало широкі соціальні права, пільгові виплати
стали одними з найбільших у світі.
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3. Державний устрій та форма правління
Нідерланди – це Конституційна монархія. Перша конституція Нідерландів
була прийнята 1815 року і наділяла владою в країні монарха, але давала й
законодавчі повноваження парламенту. Сучасну конституцію країни було
прийнято в 1848 році з ініціативи короля Віллема ІІ. Ця конституція обмежила
владу короля і передала виконавчу владу кабінету міністрів. Нідерланди стали
однією з перших країн в Європі, що зробила перехід від абсолютної монархії до
конституційної і парламентської демократії.
Монарх Нідерландів офіційно є главою держави. З 1980 року королевою є
Беатрикс Вільгельмівна Армгард із Оранської династії, спадкоємцем престолу є
її син Віллем Олександр. З 1890 року на престолі знаходилися лише жінки.
Монарх нерідко відрікається від престолу на користь спадкоємця після
досягнення літного віку, проте Беатрикс (1938 року народження) поки не
збирається цього робити. На практиці монарх майже не втручається в політичне
життя, обмежуючись офіційними церемоніями, але в той же час має певний
вплив на формування нового уряду. Законодавчо владою володіє парламент.
Виконавча влада зосереджена в руках кабінету міністрів.

4. Населення
Населення Нідерландів становить 16,6 млн. осіб (січень 2010 р.), через що
країна займає 60 місце у світі. За національним складом переважають
нідерландці – 80,7 %. Статева структура:діти віком до 14 років становлять
17,4 %; трудові ресурси – 67,7 %; люди літнього віку (за 65 років) – 14,9 %.
Держава має дві офіційні мови – нідерландська та фризька (фризька мова є
офіційною лише в провінції Фрисландія). Рівень урбанізації населення
становить 89 %. Трудові ресурси – 7 млн. осіб. Середня густота населення
становить: 371 особа на км2. Структура зайнятості: у промисловості – 26 %, в
сільському господарстві – 3 %, у сфері послуг – 69 %. Столиця Нідерландів –
місто Амстердам, проте парламент, уряд країни та посольства містяться в Гаазі.
Королівство Нідерландів складається з 12 провінцій. Найбільші міста:
Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт, Ейдговен, Алмере. Держава входить в
ООН, НАТО, ЄС.
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5. Природні умови та ресурси
Нідерланди – незвичайна країна. У неї є ще багато назв: країна вітряків,
країна квітів і навіть… країна оселедців. Тюльпани, вітрові млини, дерев'яне
взуття (кломпи), головки сиру, глиняні трубки та ковзани – це символи країни.
Близько 2/5 її території лежить нижче рівня моря. "Нідерланди" – означає
"низькі землі". Ці землі були колись морським дном. Постійно ведеться
гідротехнічне будівництво і боротьба з морем. 40 % території країни – це
намиті землі: 2400 дамб і 5440 каналів. За особливостями рельєфу країну
поділяють на дві частини. На півночі переважають низовини. Вздовж берега
Північного моря тягнуться піщані дюни. На півдні та сході країни переважають
горбисті ландшафти, складені льодовиковими відкладами. На південний схід
від озера Ейсселмер зберігся моренний рельєф.

На території Нідерландів розташовані гирла великих європейських річок:
Рейн, Маас, Шельда. Річки та озера з’єднані між собою каналами.
Клімат в Нідерландах морський, помірно-теплий. Середня температура
січня + 1ºС, + 3ºС; середня температура липня + 16ºС, + 17ºС. опадів випадає
650-750 мм на рік. Часто бувають тумани.
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На території Нідерландів переважають підзолисті грунти, в долинах річок –
алювіально-лучні. На півночі країни поширені дерново-підзолисті та торфовоболотні, а на півдні – зберігся лес еолового походження.
Ліси займають 7-8 % території країни. Основні породи дерев – дуб, бук,
граб, ясен, тис, по берегах річок ростуть верби. На дюнах поширені сосни та
обліпиха.
Тваринний світ країни дуже бідний. Серед ссавців збереглися олені,
борсуки та лисиці, на дюнах водяться дикі кролі. Країна знаходиться на шляху
міграції птахів (гуси, казарки, чайки, кулики, –всього 180 видів). Північне море
багате на промислову рибу: оселедець, тріска, макрель тощо.
Нідерланди – одна з небагатьох країн Європи, яка повністю забезпечує
себе природним газом. Газове родовище, відкрите у 1959 році, у провінції
Гронінген, є третім за розмірами у світі. Розвідані запаси природного газу
становлять 1650 млрд. м3. Видобуток природного газу – 87 млрд. м3, при
власному споживанні – 37,7 млрд. м3.

З метою охорони природи створено 20 національних парків, а також
декілька заповідників.

6. Економіка
Нідерланди – високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним
високопродуктивним сільським господарством. Основні галузі економіки:
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агроіндустрія,

машино-

і

суднобудування,

авто-

та

літакобудування,

електротехнічна та нафтохімічна промисловість, чорна та кольорова металургія,
легка промисловість, алмазообробка.
Нідерланди – одна з найбагатших країн у світі, посідає 12е місце серед
країн світу. ВВП – 442 млрд. дол. ВВП на одну особу – 28 154 долари (за
даними на 2001 рік). Частка у ВВП: промисловості – 18 %, сільське
господарство – 2 %, сфера послуг – 80 %.
У промисловості пріоритетна роль належить харчовій та хімічній галузям,
нафтопереробним

виробництвам

та

машинобудуванню.

Майже

50

%

виробництв орієнтовані на експорт. Величезне значення для економіки країни
мають чотири найбільші транснаціональні компанії (ТНК) – британськоголландська нафтова компанія "Роял-Датч-Шелл", британсько-голландський
концерн з виробництва продуктів харчування "Юнілевер", голландськонімецька компанія з виробництва штучного шовку "АКЮ" та голландськоамериканський тютюновий концерн "Філіпс". Нідерланди вважають країною
малого та середнього бізнесу. Частка таких підприємств в експорті становить
23 %. Нідерланди є прикладом передової постіндустріальної країни.
Сільське господарство високоінтенсивне. В ньому зайнято 2 % трудових
ресурсів, проте об’єм сільськогосподарської продукції збільшився втричі.
Незважаючи на те, що на частку Нідерландів припадає лише 2,5 % площі
сільськогосподарських угідь країн ЄС, за цим показником Нідерланди
випереджають Велику Британію у 8 разів, Німеччину і Францію – у 5 разів.
Нідерланди знаходяться на перетині важливих міжнародних транспортних
шляхів. Розвинуті такі види транспорту: залізничний (2872 км), автомобільний,
морський, повітряний. Нідерланди вважають "морськими воротами" Європи.
Роттердам – найбільший у світі порт. Авіакомпанія "КЛМ". Є 6 аеропортів,
найбільший з них – Амстердам. Поширене транзитне судноплавство Рейном.
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7. Міжнародні зв’язки
Прямі закордонні інвестиції – 6 млрд. дол. (2001 р.). Імпорт (нафта,
продовольчі товари, зерно, корм, транспортне обладнання, машини) – 188 млрд.
дол. (Німеччина – 20,7 %, Бельгія та Люксембург – 10,6 %, Велика Британія –
9,7 %, США – 9,4 %, Франція – 7 %) (2001 р.). Експорт (продукти харчування,
хімічні продукти, нафтопродукти, машини і транспортне обладнання) –
210 млрд. дол. (Німеччина – 26 %, Бельгія та Люксембург – 12,8 %, Франція –
10,6 %, Велика Британія – 10,1 %, Італія – 5,8 %) (2001 р.). За даними на 2004
рік Нідерланди експортують: машини та прилади, хімікати, паливо, м'ясні та
молочні харчові продукти, порцеляновий посуд з Делфта. Партнери: Німеччина
– 25 %, Бельгія – 12,4 %, Велика Британія – 10,1 %, Франція – 9,9 %, Італія – 6
%, США – 4,3 %. Імпорт: машини, хімікати, паливо, продукти харчування, одяг.
Партнери в імпорті: Німеччина – 17,9 %, Бельгія – 9,9 %, США – 7,9 %, Китай –
7,4 %, Велика Британія – 6,4 %, Франція – 4,8 %.
Добре розвинутий туризм. Кожного року країну відвідує багато туристів.
У Нідерландах працювало багато всесвітньо
відомих

художників.

ХVІІ століття

–

це

найвидатніша доба живопису в Голландії, яка навіть
отримала

назву

Золота

доба

голландського

живопису. В цей період творили такі майстри, як
Рембрандт, Ян Вермер, Ян Стен та багато інших.
Амстердам називають "Північною Венецією" з
будинком Рембрандта. Гаага – місто площ, парків,
палаців та музеїв. У Гаазі працює Міжнародний суд.
У Списку ЮНЕСКО 2 об'єкти: оборонна лінія
Амстердама та Шоклянд і його околиці.

Рембрандт ван Рейн –
один із найвідоміших
художників світу

8. Українсько-Нідерландські відносини
Українсько-Нідерландські

відносини

–

це

сукупність

двосторонніх

відносин між Україною та Нідерландами у галузі міжнародної політики,
економіки, освіти, науки, культури тощо, а також співпраці обох країн в рамках
міжнародних організацій.
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Політичні відносини. Нідерланди визнали незалежність України 31
грудня 1991 року, дипломатичні відносини встановлено через три місяці, 1
квітня 1992 року. 2002 року в Гаазі Україна відкрила Посольство України в
Нідерландах. Посольство Нідерландів в Україні було відкрито восени 2002 року
в

Києві.

Договірно-правова

база

українсько-нідерландських

відносин

складається із 33 договорів та угод.
Економічні відносини. Між Україною та Нідерландами розвивається
торговельно-економічне

співробітництво.

Україна

експортує:

продукцію

сільського господарства; засоби водного транспорту, машини, устаткування.
Імпорт товарів з Нідерландів припадає на продукцію хімічної промисловості,
машини та устаткування, продукцію харчової промисловості, пластмаси та
каучук,

засоби

транспорту.

Нідерланди

посідають

третє

місце

серед

європейських країн за обсягами технічної допомоги Україні. Це проекти в
сільськогосподарській галузі, створення спільних підприємств у таких
важливих галузях, як сільське господарство, транспорт, промисловість.
Співпраця в галузі науки і освіти. Співробітництво в галузі науки та
освіти розвивається шляхом виконання науково-дослідних проектів, обміну
студентами для навчання за окремими спеціальностями, стажуванням
викладачів у вищих навчальних закладах обох країн, а також участі українських
фахівців у міжнародних конференціях. Активно розвивається спортивне та
молодіжне співробітництво, а також співпраця між музеями обох країн.
Проводяться

культурно-мистецькі

фестивалі,

"Дні

України"

в

містах

Нідерландів.
Співпраця в гуманітарній сфері. Розвивається співробітництво в
гуманітарній сфері. За обсягами надання гуманітарної допомоги Україні
Нідерланди є третьою країною в світі після США та Німеччини. В Україну
регулярно надходять гуманітарна допомога, допомога в організації відпочинку
на лікування дітей, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС.
Отже, співпраця між Україною і Нідерландами розвивається достатньо
динамічно. Ця країна відіграє важливу роль у інвестиціях в українську
економіку, зовнішній торгівлі та гуманітарні сфері нашої держави.
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Цікаві факти
1. Нідерланди – одна з шести держав-засновників Європейського Союзу.
2. Нідерланди – світовий лідер з експорту декоративних рослин,
постачаючи на світовий ринок до 75 % всіх кімнатних рослин.
3. Голландці – найвищі серед європейців. Середній зріст чоловіка доходить
до 184 см, а жінки – 170 см. Вчені вважають, що причина такого високого
зросту закладена в ДНК, здоровому харчуванні та фінансовому благополуччі.
4. Нідерланди – світовий лідер за кількістю вітряків. У країні їх
налічується близько 1 300.
5. Голландія – батьківщина фондових бірж. Перша біржа в світі відкрилася
в 1600 році саме тут.
6. Французька

компанія-автовиробник

"Сітроєн"

була

заснована

голландцем Андре Сітроєном.
7. Перша в світі транснаціональна компанія була голландська. Знамениті
Ост-Індська (1602 р.) та Вест-Індська (1621 р.) компанії були засновані
голландцями.
8. Нідерланди – лідер серед усіх країн світу за кількістю музеїв на одну
особу. На 16 млн. голландців припадає 10 тисяч музеїв.
9. Найулюбленішим видом транспорту в Нідерландах є велосипед.
10. Нідерланди – країна, де відбулася перша у світі Буржуазна революція,
після чого королівство стало першою капіталістичною країною.
11. Одна з найулюбленіших страв голландців – солоний оселедець.
12. Рембрандт ван Рейн – один із найвидатніших художників в історії
європейського мистецтва.
13. Сироваріння було винайдено в Нідерландах.
14. Тюльпани ніколи не росли на території Нідерландів. Перші цибулини
були імпортовані з Туреччини в 1599 році. З тих пір в країні почалася
тюльпанова лихоманка.
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ЛЮКСЕМБУРГ
1. Загальні відомості

Девіз: "Залишимося собою"

Король Нідерландів Віллем і, ставши в 1815 році одночасно і правителем
Люксембургу, прийняв в тому ж році герб і прапор герцогства, які схожі на
державні символи Нідерландів. Прапор герцогства відрізняється від
нідерландського лише світлішим тоном нижньої смуги. Прапор затверджений
23 жовтня 1972 року.
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Країна розташована в Західній Європі, межує з Бельгією (148 км),
Німеччиною (138 км) і Францією (73 км). Разом з Бельгією і Нідерландами
входить до Бенілюксу. На сході кордон проходить по річці Мозель.
Площа країни – 2,6 тис. км2 (167 місце у світі). Населення – 576,2 тис. осіб
(на 2014 р.). Столиця – м. Люксембург (286 тис. жителів). Офіційна назва –
Велике Герцогство Люксембург.

2. Сторінки історії
Територія Люксембургу була під владою Римської імперії. У Х ст. н.е.
контроль над нею встановили франки. Феодальне володіння виникло 963 року,
коли граф Зігфрид Люксембургський побудував на місці сучасного міста
фортецю – найпотужнішу твердиню в Європі тих часів. 1083 року тут виникло
графство. 13 березня 1354 року воно отримало статус герцогства. Країна
перебувала під владою Іспанії, Франції, Австрії. Віденський конгрес 9 червня
1815 року утворив Велике герцогство Люксембург. 1876 року Люксембург
набув статусу "вічно нейтральної держави". 17 жовтня 1868 року прийнято
конституцію. В роки двох світових воєн Німеччина окупувала Люксембург.
Статусу нейтралітету було покладено край 1949 року, коли Люксембург
приєднався до НАТО. У 1921 році Люксембург уклав економічний союз із
Бельгією. Нідерланди приєдналися до нього 1948
року, і цей союз одержав назву Бенілюкс. Він став
першою

зоною

вільної

торгівлі

в

Європі.

Люксембург був і серед засновників Європейського
співтовариства. 1989 року Люксембург відзначив
150-річчя своєї незалежності.
7 жовтня 2000 року трон посів великий герцог
Анрі. Відповідно до конституції (що діє з 1868
року), він одноосібно здійснює всю повноту
виконавчої влади: визначає порядок організації
уряду, його склад, затверджує закони, командує
збройними силами, укладає міжнародні договори
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Анрі – великий герцог
Люксембургу, глава
держави від 2000 року

тощо. Решта функцій виконавчої влади належить уряду, що призначається
герцогом. Найвищий орган законодавчої влади – парламент.

3. Державний устрій та форма правління
Люксембург – Конституційна монархія. В адміністративному відношенні
Люксембург поділяється на три округи: Дікірх, Гревенмахер та Люксембург,
які в свою чергу поділяються на 12 кантонів, а кантон – на 118 комун. За
державним устроєм Люксембург є унітарною країною.

4. Населення
Загальна чисельність населення – 473 тис. осіб, в тому числі в Люксембурзі
– 285 тис. осіб. Основне населення Люксембургу – люксембуржці – 61,4 %,
португалці – 37 %, французи – 14 %, італійці – 9 %, бельгійці – 8 %, німці – 6 %.
Урбанізація

досягає

84

%.

Фактично

вся

територія

Герцогства

перетворилася на величезну міську агломерацію навколо столиці – міста
Люксембург. Середня густота населення – 3164 особи на км2 (45 місце в світі).
Офіційні мови: французька, німецька, люксембурзька.
Люксембуржці зберігають свою національну самобутність. На фронтоні
столичної ратуші вони викарбували напис: "Ми хочемо залишитися тими, хто
ми є".

5. Природні умови та ресурси
Природні умови країни відзначаються надзвичайною різноманітністю: тут
є і річкові долини, і передгір’я, і височини, урвища, де височать старовинні
рицарські замки. А мальовничий гірський район поблизу міста Ехтернах
називають навіть "маленькою Швейцарією".
На півночі країни підносяться відроги Арденн (найвища точка – гора
Бургплац, 565 метрів над рівнем моря). Південна частина – Гутланд (що в
перекладі означає "добра земля") – більш рівнинна. Тут знаходяться чималі
поклади залізної руди, горючих сланців, гіпсу і мінеральні джерела з
лікувальними властивостями. У країні мало родючих грунтів. Переважають
бурі – лісові та дерново-підзолисті грунти.

33

Клімат Люксембургу помірний, що переходить від морського до
континентального. Середня температура січня 0ºС, – 2ºС; середня температура
липня + 17ºС. Тому взимку тут досить тепло, а влітку ніколи не буває спекотно.
Проте ясних сонячних днів небагато, а кількість опадів становить 700-850 мм
на рік.
Країна має густу річкову сітку, яка утворена річкою Мозель та її
притоками.
У порівнянні з іншими країнами Люксембург вражає своєю природою.
Третину території займають ліси з бука та дуба. Велика кількість парків і садів,
що є на території Люксембургу, дають можливість називати його зеленою
країною.

У природному середовищі тут збереглося багато диких тварин: вовк,
лисиця руда, кіт лісовий, видра річкова, борсук, горностай, ласка, сарна
європейська, олень благородний, лань, свиня дика, їжак європейський, заєць
європейський, бобер тощо.

6. Економіка
На

відміну

від

інших

європейських

країн,

Люксембург

–

високоіндустріальна країна. Більшість промислової продукції йде на експорт.
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Найбільшого розвитку набула чорна металургія: країна займає одне з провідних
місць у світі з виплавки чавуну та сталі, випереджаючи за цим показником на
душу населення навіть такі "металеві" держави, як Бельгія, Німеччина, США і
Франція. За виробництвом сталі на одну особу країна посідає перше місце у
світі. Останню домну загасили у 1997 році, і нині сталь виплавляють в
електропечах. Метал – основа добробуту Люксембургу, що дає 70 % прибутків
від усього експорту.
Крім чорної металургії, до основних галузей промисловості відносять
також гірничодобувну промисловість, машинобудування, металообробку,
хімічну, шкіряну, цементну, фаянсову, деревообробну, швейну, харчову,
електротехнічну.

Значним

попитом

користуються

люксембурзькі

вина

(мозельські), сидр, пиво.
У промисловості зайнято 37 % трудових ресурсів, в сільському
господарстві – 3 %, в сфері послуг – 60 %.

До ХІХ ст. країна була переважно аграрною, відсталою в економічному
відношенні. Та відкриття у 1878 р. англійським металургом Сідні Джилкрістом
Томасом засобів одержання чавуну з фосфоритної руди та виплавки з нього
сталі дозволили використати повною мірою головну сировину країни. До того
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ж шлак, що утворюється при цьому, виявився чудовим добривом і забезпечив
зростання продуктивності сільського господарства. Обробляється 24 % площі.
У сільському господарстві переважає м'ясо-молочне тваринництво. Основна
сільськогосподарська продукція: м'ясо, молоко, вовна, зерно, овочі, фрукти,
овес, картопля, ячмінь. Сади – невід'ємна частина ландшафтів Люксембургу.
Виноград вирощують у долині Мозелю. Але предметом особливої турботи є
культивування квітів, чим відзначається долина річки Альзет. Навколо столиці
– суцільні квітники, у більшості розарії, які створюють єдине кільце – так
званий "Тюненський пояс".
У сільському господарстві переважають невеликі ферми сімейного типу.
Економічний розвиток Люксембургу характеризується

стабільністю,

стійким зростанням, високими прибутками, низькою інфляцією та низьким
рівнем безробіття.
Зростає фінансовий сектор. Домінуючу частку в економіці становить
надання послуг у банківській сфері. Люксембург є одним із фінансових центрів
Європи. У державі працюють 149 представництв іноземних банків. Їх
приваблює найсприятливіше в ЄС законодавство, що регулює діяльність
банківської сфери. Люксембург, як і Ліхтенштейн або Монако, отримує значні
кошти від реєстрації на пільгових умовах іноземних компаній та від продажу
цінних паперів. Через це Люксембург, за статистикою, вважається зараз
найбагатшою країною Європи, де на одного мешканця припадає 58 900 дол.
ВВП становить 27,27 млрд. дол. (дані за 2005 р.).
Країна має добре розвинуті системи автомобільного, залізничного,
повітряного транспорту, а також зв’язку. Довжина залізниць – 275 км,
автошляхів – понад 5 тис. км. Авіакомпанії "Люксер" і "Карголюкс"
обслуговують міжнародні авіалінії. Міжнародний аеропорт – у столиці. Саме в
Люксембурзі найбільше у світі число власників мобільних телефонів – 87,2 на
100 осіб. Люксембург експортує 90 % своєї продукції. Основні експортні
товари – сталь (2/3 експорту) і металовироби. Імпортують зерно, машини,
нафту, залізну руду, вугілля. Головні зовнішньоторговельні партнери – країни
Європейського Союзу.
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7. Міжнародні зв’язки
Люксембург підтримує торговельні та фінансові зв’язки з країнами ЄС,
особливо з Бельгією та Нідерландами. Країна входить до зони євро з часу її
створення – 1 січня 1999 року.
Люксембург відіграє важливу роль у європейському радіомовленні та
телебаченні. "Радіо – Люксембург" – акціонерне товариство з переважанням
французького і бельгійського капіталу – володіє однією з наймогутніших
агенцій у світі й транслюється у більшості європейських країн. У 1988 –
1996 рр.

саме

це

акціонерне

товариство

фінансувало

запуск

шести

європейських телевізійних супутників АСТРА.
Важливим показником ролі Люксембургу на світовій арені є те, що саме
тут знаходяться головні міжнародні установи: Європейський парламент,
Європейський інвестиційний банк та судові органи ЄС. Вони розташовані в
столиці країни в хмарочосі, який називається "Європейський центр".
Люксембург відіграє важливу роль у міжнародних справах. Саме план
люксембурзького прем’єр-міністра П'єра Вернера (1913-2002 рр.), розроблений
у 1970 році, став прототипом Єдиної валютної системи, впровадженої у 1979
році з метою створення в Європі зони відносної монетарної стабільності у
відповідь на значні коливання світових валют.
Люксембург є також учасником багатьох міжнародних організацій: ООН (з
1945 р.), НАТО (з 1949 р.), ЄС (з 1957 р.), Бенілюксу (з 1960 р.) тощо.
Певні надходження країна має і від туризму. Насамперед гостей країни
цікавить столиця – місто Люксембург. Місто розміщене в долині річки Альзет.
Його територія умовно поділяється на дві частини: Верхнє місто, де
зосереджені старовинні будівлі та культурні центри, і Нижнє місто – осередок
ділового життя країни. Серед найцікавіших архітектурних пам'яток – собор
Сен-Мішель (1519 р.), Герцогський палац (1556-1572 рр.), Кафедральний собор
Нотр-Дам (1613-1621 рр.) тощо.
У країні міститься частина природного національного парку ДойчЛюксембург.
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Туристів приваблюють

старовині замки

Віанден, Вітранж,

Вільц.

Люксембург є місцем проведення різноманітних фестивалів та свят. Квітень та
травень відзначаються Святом перших квітів. Але чи не найбільші урочистості
відбуваються 23 червня, на День незалежності держави.
В списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Люксембурзі налічується
1 найменування (станом на 2015 р.) – Старовинні квартали і укріплення
міста Люксембург.

8. Українсько-Люксембурзькі відносини
Українсько-Люксембурзькі відносини – сукупність міжнародних відносин
між Україною та Люксембургом, а також співпраця обох країн у міжнародних
організаціях.
Політичні відносини. Велике Герцогство Люксембург представлене в
Україні через посольство у Празі (Чехія). Україна представлена в Люксембурзі
через посольство в Брюсселі (Бельгія).
Люксембург

визнав

незалежність України

31

грудня

1991

року.

Дипломатичні відносини встановлено 1 липня 1992 року, шляхом обміну
нотами.
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Нині Українсько-Люксембурзьке співробітництво спирається на договірноправову базу, яка складається з 4х угод.
Економічне співробітництво. Економічне співробітництво між Україною
та Люксембургом характеризують тенденції, подібні до тенденцій у розвитку
співпраці з Бельгією та Нідерландами. Обсяг прямих інвестицій в Україну з
Люксембургу становить 250 млн. доларів США (2009 р.).
Науково-технічне співробітництво. Співпраці у науково-технічній галузі
належить важливе місце. Зокрема, представники НБУ беруть участь у
семінарах з проблем функціонування міжнародних фінансових ринків, які
проходять у Люксембурзі.
Співпраця у галузі освіти, науки, культури, спорту і туризму.
Українсько-Люксембурзька співпраця у галузі освіти, науки, культури, спорту і
туризму здійснюється в рамках угоди між урядом України і урядом Великого
Герцогства Люксембург про співробітництво у галузі культури, освіти, науки,
молоді, спорту і туризму від 2 грудня 1994 року.
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МАЛЬТА
1. Загальні відомості

Девіз: Республіка Мальта

Прапор

Герб

Прапор Мальти в його сучасній формі
затверджений у 1964 році. Його
полотнище складається з двох частин:
білої і червоної. На білому полі
зображений знак англійського ордена
Святого Георгія, яким острів був
нагороджений у 1943 році за
хоробрість жителів під час Другої
Світової війни.

Щит, що представляє геральдичне
зображення прапора Мальти. Над
щитом – золота стіна-корона з
вісьмома баштами (видно тільки
п’ять), що символізує міць Мальти і
означає місто-державу. Навколо щита
дві гілки: справа оливкова, зліва –
пальмова, що означають мир і природу
Мальти, перев’язані білою стрічкою,
на якій написано: Республіка Мальта.

40

Республіка Мальта – це держава, розташована в центральній частині
Середземного моря на відстані 93 км на південь від Сицилії та на 350 км
північніше Лівії. Крім о. Мальта до архіпелагу належать острови: Гоцо, Коміно
та ін. Площа країни – 316 км2. Довжина Мальти – 27 км, ширина – 15 км.
Населення – 413 тис. осіб (липень 2010 р.).
Офіційна назва – Республіка Мальта. Столиця – місто Валетта.

2. Сторінки історії
Назву острову дали фінікійці, чия колонія називалася Малет. Пізніше
острів був під владою Карфагена, потім Рима, з 3 по 9 ст. н.е. входив до складу
Візантійської імперії.
У 870 році був завойований арабами. Сучасна мальтійська мова –
арабського походження. Мусульмани розграбували острів 1429 року, з цього
часу почався період занепаду економіки та культури. У 1565 році Мальта була
обложена турками, цей період зараз називають "Велика облога". Після
перемоги над турками у 1566 році було побудовано місто Валетта.
У 1798 році Мальту захопив Наполеон у своєму поході до Єгипту. До 1814
року Мальта 12 разів змінювала своїх володарів. 1814 року Мальта стає
частиною Великої Британії, за умовами Паризького миру. До 1964 року Мальта
мала стратегічне значення, на її території знаходилася військово-морська база
Великої Британії. У часи Першої світової війни Мальта мала британські
гарнізони на своїй території. Через своє стратегічне положення зазнала
бомбардування італійськими та німецькими повітряними силами в період
Другої світової війни.
Мальта здобула незалежність (автономію) в рамках Співдружності націй у
1964 році. До грудня 1974 року главою держави на Мальті була королева
Мальти та одночасно Великої Британії Єлизавета ІІ. У грудні 1974 року Мальту
проголошено республікою зі своїм президентом. У 1979 році країна оголосила
про свій нейтралітет. 31 травня 1979 року британські військові частини були
виведені повністю. Цей день тепер святкується мальтійцями як "День волі". Від
січня 1971 року Мальта бере участь у євроінтеграційних процесах, входить до
складу ЄС. 1998 року уряд Мальти підписав угоду з Суверенним Мальтійським
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орденом, залишаючи у його розпорядженні на 99 років фортецю СантАнджело. Ця фортеця має екстериторіальний статус і є місцем, у якому
відбуваються зустрічі кавалерів Ордену.

8 травня 2003 року Мальта, більшістю голосів, вибрала приєднатися до
Євросоюзу – 53,6 % підтримувало "за", 46,4 % – "проти". До Євросоюзу Мальта
увійшла 1 травня 2004 року.

3. Державний устрій та форма правління
Республіка Мальта. Чинний президент – Марі-Луїз Колейро Прека.
1993 року Мальта була розділена на 68 місцевих рад (муніципалітетів). Ці
68 місцевих рад є основною формою місцевого самоврядування. Мальта –
парламентська республіка. Законодавча влада належить парламенту.

4. Населення
Населення Мальти становить 406 577 осіб (2006 р.). Густота населення –
1 283 осіб / км2. За щільністю населення Мальта посідає третє місце в світі,
друге місце в Європі після Монако. У державі дві офіційні мови – мальтійська і
англійська. Мальта – одна з найменших держав Європейського Союзу.
Переважну більшість населення становлять мальтійці – 95,7 %. Рівень
урбанізації становить – 90 %. Зайнятість населення: промисловість – 22 %,
сільське господарство – 2 %, сфера послуг – 63 %.
Мальта знаходиться в одній з найдавніших областей зародження людської
цивілізації. Більше ніж двохсотлітнє арабське панування дуже вплинуло на
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життя та культуру населення Мальти. Один із арабських діалектів став основою
сучасної мальтійської мови.
У 1530 р. на острів Мальта висадилися рицарі ордену іоаннітів, який
пізніше одержав назву Мальтійського ордену. У 1565 р. близько 6 тис. рицарів
Мальтійського ордену на чолі з Великим магістром Жаном де Ла Валлеттою у
битві перемогли 40-тисячну турецьку армію Сулеймана Пишного. Після цього
було вирішено створити добре укріплене місто, яке згодом стало політичною,
економічною і культурною столицею держави. Великий магістр особисто
поклав 28 березня 1566 року перший камінь у новобудову, яка була названа на
його честь Валлеттою.

5. Природні умови та ресурси
Мальта – це архіпелаг в центрі Середземного моря в 93 км від Сицилії та в
290 км від Тунісу. Архіпелаг включає три населених острови (Мальта, Гоца і
Коміно), інші острови – не заселені.

Рельєф в основному рівнинний. Геологічно архіпелаг складений з вапняку,
є глини і пісковики. Найвища точка становить 253 м.
Клімат Мальти субтропічний середземноморський. Влітку тут жарко і
сухо, взимку теж доволі тепло, хоча бувають часті дощі і сильні вітри. Опади
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становлять 550 мм на рік. Середня температура липня + 25ºС; середня
температура січня + 13ºС. Мальтійцям не вистачає прісної води, тому для
потреб населення її везуть сюди з острова Сицилія.
На острові зустрічаються лише гаї твердолистяного дуба, кактуси та
сухолюбні

чагарники.

На

Мальті

росте

чимало

видів

рослин,

що

використовуються у парфумерії: лавр, шавлія, ромашка. Лісистість території
становить – 16 %.
Такий же небагатий і тваринний світ Мальти. Лише у прибережних водах
тут водиться тунець, кефаль, скумбрія, сардина, різноманітні молюски. Тут
можна побачити і дельфінів, а на південь від архіпелагу зустрічається рідкісний
середземноморський тюлень-монах, занесений до Міжнародної Червоної книги.
Країна небагата і на мінеральні ресурси. Тут є тільки значні запаси
будівельного каменю – вапняку. Тому мальтійці нерідко жартують: "У нас
багато лише моря, сонця … і каміння".

6. Економіка
Основна галузь економіки – туризм. Потік туристів на Мальту безперервно
зростає. Увагу туристів привертають чудові архітектурні пам’ятки країни.
Особливо багато їх збереглося у Валлетті.
Промисловість Мальти представлена такими галузями, як електроніка,
суднобудування та судноремонт, будівництво, легка промисловість. Розвинуті
народні мальтійські промисли. Мальта відома виробами ручної роботи з
різнокольорового скла. Серед туристів популярний сувенірний ринок, що
складається з безлічі павільйонів, де можна купити різні сувеніри (посуд,
магнітики,

облицювальну

плитку,

біжутерію,

годинники,

світильники,

дзеркала).
Для розвитку сільського господарства не вистачає ні грунтових, ні водних
ресурсів. Але працелюбні мальтійці відвойовують у кам'янистого грунту
кожний придатний для землеробства шматочок землі. Природні труднощі не
заважають їм отримувати два-три врожаї на рік. Вирощують картоплю, капусту,
виноград, пшеницю, ячмінь, томати, цитрусові, квіти, солодкий перець.
Тваринництво має м'ясо-молочний напрямок, розвинуте птахівництво.
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Основний вид транспорту – автомобільний. Сполучення між островами
Мальта, Гоцо та Каміно здійснюють паромні переправи. Морем можна
добратися й до острова Сицилія на швидкісному катамарані.
"Air Malta" – головна мальтійська авіакомпанія. Здійснює рейси за 36
напрямками в Європу та Північну Африку.
Завдяки різноманітності природних ландшафтів Мальта є популярним
місцем проведення зйомок художніх фільмів. На Мальті знімалися фільми
"Гладіатор", "Код да Вінчі" та інші.
З 1 січня 2008 року замість мальтійських лір на Мальті запроваджено євро.
Мальта виробляє тільки близько 20 % від потрібної кількості харчової
продукції, має обмежені запаси питної води і не має власних джерел
енергоресурсів. Економіка підпорядкована зовнішній торгівлі, виробництву
електротехніки й текстилю, а також туризму.

7. Міжнародні зв’язки
Мальтійський експорт – це переважно машини та транспортне обладнання,
інші вироби та вина. Основні країни-партнери: США – 15,7 %, Франція –
15,5 %, Велика Британія – 11,2 %, Німеччина – 10,8 % (2004 р.). Мальта
імпортує: машини, механізми і обладнання, промислові товари, продукти
харчування, тютюн. Основні країни-партнери: Італія – 25,4 %, Франція – 13,1
%, Велика Британія – 12,0 %, Німеччина – 8,9 %, США – 5,2 %, Сінгапур – 4,1
% (2004 р.).
До списку Світової спадщини ЮНЕСКО занесено три об’єкти, що
розташовані на Мальті: столиця Валлетта, Мегалітичні храми Мальти та
Святилище Хал-Сафліені.
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8. Українсько-Мальтійські відносини
Українсько-Мальтійські відносини – це міжнародні відносини між
Україною та Мальтою. Україна представлена на Мальті через посольство в
Римі (Італія).
Міжнародні відносини. В липні 2008 року була прийнята спільна
домовленість про розвиток відносин між двома країнами. Мальта готова
підтримати Україну в її зусиллях до політичної та економічної реформи
відповідно до стандартів Європейського Союзу. В липні 2008 року президент
Мальти поділився досвідом щодо процесу вступу до ЄС. В червні 2008 року
президенти обох країн підписали дві угоди про співпрацю в боротьбі з
організованою злочинністю і у сфері туризму. Дві країни мають також угоду
щодо освіти і культури.
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АНДОРРА
1. Загальні відомості

Девіз: "Разом ми сильніші"

Прапор

Герб

Прапор Андорри – це полотнище, що
складається з трьох смуг: синьої,
жовтої і червоної У центрі жовтої
смуги – герб Андорри.
В центрі прапора – щит із
зображенням митри і палиці
Уржельського єпископа і двох биків,
які символізують об’єднане управління
Франції та Іспанії, червоні смуги на
жовтому полі – кольори Каталонії.
Девіз на щиті: "Єдність робить
сильнішою".
Прапор був прийнятий у 1866 році.

Герб Андорри – один із офіційних
символів Андорри. Сучасна версія гербу
була затверджена 1969 року. Девіз на
гербі: "Разом ми сильніші".
Герб країни також присутній на
прапорі Андорри.
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Андорра – князівство в Європі в Східних Піренеях, що межує із Францією
на півночі й Іспанією на півдні. Столиця – Андорра-ла-Велья – 24 тис. осіб
(2008 р.). Це найвисокогірніша столиця в Європі. Площа – 468 км2. Походження
слова "Андорра" невідоме. Можливо, назва країни походить від арабського
слова, що означає "ліс". Андорра не має збройних сил, всі силові функції
виконує поліція Андорри; відповідальність за охорону Андорри несуть Франція
та Іспанія. Своєї грошової одиниці держава не має, тому тут користуються євро.

2. Сторінки історії
Андорра згадується в хроніках, починаючи з ІХ століття. За договором
1278 року князівство – під спільним управлінням французьких графів Фуа та
єпископів Каталонії. Середньовічна структура управління проіснувала до ХХ
століття. Під час Другої світової війни Андорра підтримувала нейтралітет.
Завдяки своїй відносній ізоляції Андорра існувала ніби за межами європейської
історії, підтримуючи зв'язок з кількома країнами, крім сусідніх Іспанії та
Франції. Останнім часом її розвинута туристична індустрія, а також розвиток
транспортної та комунікаційної галузей поклали край ізоляції країни.

3. Державний устрій та форма правління
Андорра – унітарна держава, за адміністративно-територіальним устроєм
вона поділяється на сім громад. За формою правління – це парламентська
монархія.
Історично

Андорра

знаходилась

під

подвійним

протекторатом:

Уржельської єпархії (Іспанія) та Франції. З того часу співкнязями Князівства
Андорри є президент Франції та єпископ Уржельський. Сьогодні співкнязями є
Жуан-Анрік Бібас, єпископ Уржельський (Іспанія) та Еммануель Макрон
(президент Франції) – країна знаходиться під протекторатом Іспанії та Франції.

4. Населення
Населення країни становить 84 129 осіб (30 вересня 2008 р.). Середня
густота населення – 154 особи на 1 км2 (69 місце в світі). Рівень урбанізації –
92 %. Рівень безробіття – 0 %. Населення Андорри має найбільшу в світі
тривалість життя – у середньому 83,5 роки (дані станом на 2007 рік). За
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національним складом населення поділяють на такі групи: андоррці – 33 %,
іспанці – 43 %, португальці – 11 %, французи – 7 %. Державна мова –
каталонська. Освіта для всіх дітей від 6 до 16 років є обов’язковою. Середня
освіта надається державою безкоштовно. В Андоррі є єдиний державний
Університет, який заснований у 1997 році. Університет готує спеціалістів у
галузі медицини.

5. Природні умови та ресурси
Андорра розташована в Європі, у Піренеях, в долині річки Валіра й
оточена високими (до 2 946 м) та вкритими лісами гірськими хребтами.
Найвища вершина – Кома Педроса.
Клімат гірський субтропічний. Гори вкриті хвойними та мішаними лісами.
Підніжжя гір вкрите заростями з кущів барбарису та ожини. Вище ростуть
бузково-дубові ліси з каштанами. Країна розташована в котловині, оточеній
високими горами. Тут є багато мальовничих озер льодовикового походження.

Значний перепад висот впливає на клімат і рослинність. У горах:
температура січня – 15ºС, у долинах температура січня + 20ºС; опади –
1 200 мм на рік; у долинах кількість опадів зменшується до 400-500 мм/рік.
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Рослинність дуже змінилася через втручання людини. Мабуть, через це
країна отримала свою назву, адже мовою басків вона означає "пустище".
Фауна теж побіднішала за останні роки. Дикі тварини: піренейська сарна
ізард, піренейська хохуля, ведмідь, кабан, лисиця, каталонський заєць –
зустрічаються лише високо в горах. Але це не заважає андоррцям займатися
улюбленим мисливським промислом. Є запаси залізних руд, свинцю,
мінеральні води, лісові та гідроенергетичні ресурси.
Країна має достатні рекреаційні ресурси: всесвітньовідомі гірські курорти,
термальні комплекси. Андорра вважається одним з кращих місць в Європі для
любителів зимового відпочинку. Маленька, але казково красива країна, що
славиться своїми культурними традиціями і гостинними жителями. Князівство
Андорра – це куточок, загублений в серці Піренейських гір. Завдяки
унікальному клімату Андорра придбала славу найбільш сонячного серед
гірськолижних курортів в Європі.
В Андоррі є безліч невеликих льодовикових озер, а також джерел
мінеральних і термальних вод. Термальні води використовуються не тільки в
лікувально-оздоровчих цілях, а і для обігріву будинків.

6. Економіка
Довгий час країна залишалася економічно слаборозвинутою: через
недостатню кількість сільськогосподарських угідь тут, головним чином,
займалися тваринництвом (передусім, вівчарством), промисловість була майже
відсутня. Це призводило до значного відтоку населення у сусідні країни. Але з
1950-1970х рр. становище докорінно змінилося завдяки швидкому розвиткові
туризму. Андорра приваблює чудовими природними умовами, спокійним
ритмом життя. В країні з'явилися великі готельні комплекси, альпіністські та
гірськолижні бази, упорядкована автомобільна дорога, довжиною 44 км.
Більшість населення тепер зайнята у сфері послуг.
80 % ВВП країни дає туризм. Андорру кожного року відвідують до 9 млн.
туристів. Андорра славиться своїми гірськолижними курортами, які мають
розвинену та потужну інфраструктуру.
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Велику роль в економіці відіграє банківський сектор, якому надано
податкові пільги. Держава бере мінімальну участь в управлінні економікою, і
приватне підприємництво діє майже без обмежень. Процвітає торгівля
предметами розкоші. Андорра є зоною безмитної торгівлі, що дає можливість
купувати різні товари зі знижками 25 % – 40 % від вартості аналогічних товарів
в Іспанії або Франції. Промислові підприємства належать, головним чином, до
видобувної промисловості, оскільки країна багата на деякі корисні копалини –
залізну та свинцеву руду, срібло, сланець.
Розвиток сільського господарства в Андоррі обмежений тим, що лише 2 %
земель придатні для обробки. У цій галузі зайнято лише 1 % населення.
Вирощується картопля та тютюн, у невеликій кількості – ячмінь та жито. До
традиційного вівчарства додалось розведення великої рогатої худоби, коней,
мулів, кіз, з'явилися ферми з розведення норки.
Серед інших підприємств найбільш поширені тютюнові фабрики, які з
місцевої сировини виготовляють високоякісні різноманітні тютюнові вироби,
що користуються великим попитом далеко за межами країни.
Франція та Іспанія визначають економічну політику країни. Економіка
Андорри у великій мірі залежить від імпорту продовольства та сировини.
Протяжність автомобільних доріг становить 279 км, з яких 76 не мають
твердого покриття. В Андоррі немає залізниць, портів чи аеропортів для
посадки літаків. Однак, є кілька комерційних вертолітних майданчиків.
Поштові послуги в Андоррі унікальні в тому, що вони керуються не
князівством безпосередньо, а його двома найбільшими сусідами – Іспанією та
Францією. Іспанські поштові скриньки червоні, а французькі – жовті. якщо
поштові адміністрації випускають свої власні поштові марки для використання
в Андоррі – вони не є дійсними як в Іспанії, так і у Франції. Поштові пересилки
в межах князівства безкоштовні.

7. Міжнародні зв’язки
З 1278 року Андорра є асоційованою з Іспанією та Францією державою. На
цих країнах лежить відповідальність за захист Андорри. 1993 року, після
прийняття Конституції, Андорра вступила в ООН і відкрила ряд посольств та
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представництв за кордоном. 27 липня 1993 року Андорра стала членом ООН, а
з 1994 р. – членом Ради Європи. Договір про добросусідство та співробітництво
між Королівством Іспанія, Французькою Республікою і Князівством Андорра,
укладений у 1993 році, закріпив самостійний статус останнього. Відповідно до
укладених із Францією та Іспанією договорів, глави дипломатичних місій цих
двох країн представляють інтереси Андорри в інших країнах, на міжнародній
арені, здійснюють контроль за законодавством та судочинством у країні,
забезпечують зв'язок і освіту. Андорра входить у Митний союз ЄС, тому на неї
поширюються

правила

ЄС

(відсутність

тарифів)

стосовно

торгівлі

промисловими товарами, а щодо сільськогосподарської продукції – не
поширюються.
Національне свято Андорри відзначається 8 вересня. У князівстві
видається дві газети. Діє канал державного телебачення та державна
радіостанція.
Визначні пам’ятки зосереджені в столиці країни – Андоррі-ла-Велья.
Найбільший

в

країні

оздоровчий

бальнеологічний

комплекс

–

побудований

на

Кальдеа,
термальних

джерелах. Це ще одна визначна
пам'ятка

столиці.

Кальдеа

оснащений за найсучаснішими
технологіями

і

здатний

одночасно приймати велику кількість відвідувачів.
Андорра, з-за її віддаленості від великих культурних центрів, не може
похвалитися великою кількістю архітектурних пам'яток, хоча в країні і
збереглися римські мости, руїни арабських фортець і середньовічні храми.
В Андоррі цікавим є Національний Автомобільний Музей, краєзнавчий
музей, який розмістився в особняку ХVІІ ст. і показує багато цікавих аспектів
андоррської історії та життя мешканців країни. У Ордіно знаходиться Музей
православних ікон, де представлені 100 творів українських та болгарських
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майстрів. Дуже цікавий Музей
мініатюри. У вушку голки не
тільки верблюди, але і піраміда. І
все це справа рук нашого співвітчизника, запорізького майстра Миколи
Сядристого. Напевно через те, що Андорра – маленька країна, вона і дала
притулок цій колекції маленьких речей. Тут же містяться мініатюри з
дорогоцінних металів.

8. Українсько-Андоррські відносини
2 квітня 2011 року була підписана угода між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Князівства Андорра про співпрацю в туристичній сфері. Це стало
першим міжнародним міжурядовим документом, що був укладений між
Україною та Князівством Андорра.
Українська діаспора в Князівстві Андорра. Українська діаспора в
Князівстві Андорра – це спілка етнічних українців, які постійно проживають на
території Князівства Андорра. Діаспора заснована 6 листопада 2012 року.
Спілку українців в Андоррі визнав Європейський Конгрес Українців.
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ВАТИКАН
1. Загальні відомості

Прапор

Герб

Прапор Ватикану – це полотнище, що
складається з двох вертикальних смуг
– жовтої і білої. В центрі білої смуги –
герб Ватикану (два схрещені ключі під
папською тіарою з двома білими
стрічками, прикріпленими золотими
хрестами, що символізують віру.
Ця оригінальна версія державного
прапора Ватикану з'явилася на світ
7 червня 1929 р., після отримання
Ватиканом державної незалежності.

Герб Ватикану складається з двох
ключів Царства Небесного – золотого
та срібного. Один ключ – від Раю,
інший – від Землі. Потрійна корона –
тіара символізує Папу Римського як
найвищого пастора, вчителя, єпископа
на планеті Земля. На тіарі – хрест,
загально-християнський символ,
символізує розп'ятого Ісуса Христа.
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Ватикан, або Святійший Престол, також Держава-Місто Ватикан,
резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу Святого
Петра), центрального храму Католицької Церкви.

Офіційна назва – Держава-Місто Ватикан. Площа – 0,44 км2.
Найменша незалежна держава в світі. Духовний і адміністративний центр
Римської

католицької

церкви.

Управляється

папою,

якому

належить

законодавча, виконавча і судова влада. Збройні сили – швейцарська гвардія.
Дипломатичний корпус – 80 закордонних представництв.
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Зала Ротонда побудована Мікеланджело Сімонетті у 1780 – 1782 рр.
В центрі зали знаходиться величезна монолітна чаша із Золотого будинку
імператора Нерона. Підлогу прикрашає римська мозаїка (ІІІ ст.)
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Ватикан знаходиться у західній частині Риму, столиці Італії. Назва
походить від Ватиканського пагорба у Римі й Ватиканських полів на північ від
нього, на яких збудовано найбільший християнський храм світу – собор
Святого Петра (1500-1526 рр.), архітектори Д. Браманте, Б. Мікеланджело,
Д. Берніні; й комплекс палаців, капел та музеїв.

Святкове богослужіння в Сікстинській Капеллі за участі Папи та кардиналів.
Сікстинська Капелла була побудована архітектором Джованні де Дольчі між
1475 та 1483 роками за бажанням Сікста ІV. У 1508 році Юлій ІІ доручив
молодому Мікеланджело розписати звід капелли. Гігантська робота була
розпочата у травні 1508 року і завершена в 1512 році. Розпис на стіні
Страшного суду був виконаний на замовлення папи Павла ІІІ у 1536 – 1541 роках
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2. Сторінки історії
Ватикан – особлива держава-місто, розташована на території Рима, на
правому березі річки Тібр. Це найменша держава не лише в Європі, але і у світі,
тому що її площа становить лише 0,44 га. Ватикану також належать
13 будівель, що знаходяться поблизу Риму, зокрема собори Санта-МаріяМаджора, Сан-Паоло, а також замок Кастель – літня резиденція Папи
Римського.
В античні часи територія Ватикану не була заселена, оскільки в
Стародавньому Римі це місце вважалося святим. У 326 році, після приходу
християнства, це місце стало заселятися.
Папська держава, утворена у VІІІ ст. при підтримці Карла Великого,
досягла досить великих розмірів до 1870 року, коли утворилася сучасна Італія,
а Рим став її столицею.
У 1929 році територія Ватикану відновлена після Латеранської угоди
Муссоліні з папою Пієм ХІ в нинішніх розмірах. 7 червня 1929 року була
ратифікована угода між Італією і Святим Престолом, відповідно до якої
утворилася держава Ватикан і опублікована конституція цієї країни.
Нині Ватикан – самостійна держава-місто і центр Римо-католицької
церкви, резиденція її голови – Папи Римського. Число постійних жителів
Ватикану становить приблизно 800 осіб, 450 з яких мають духовний сан.
Офіційна мова – латинська, використовується виключно в офіційних
друкованих документах Ватикану і в ході богослужінь. У дипломатичному
листуванні використовується французька. Повсякденними і розмовними є мови:
італійська, іспанська, англійська, німецька і французька. Грошова одиниця –
євро.
За угодою з урядом Італії від 29 грудня 2000 року в обмежених масштабах
Папська держава карбує також власну монету – ватиканський євро,
призначений, в основному, для нумізматів. Обсяг випуску ватиканських євро не
повинен перевищувати одного мільйона на рік.
Нова угода між Італією і Ватиканом була підписана у лютому 1984 року –
вона надавала італійцям повну свободу вибору віросповідання.
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3. Державний устрій та форма правління
Державний устрій – унітарний. Форма державного правління – абсолютна
теократична монархія (очолює державу Папа Римський – глава католицької
церкви). Столиця – немає. (Ватикан займає частину столиці Італії – міста Рим).
Поетична назва: Святе Місто. Походження назви держави Ватикан від назви
пагорба Монт Ватіканус – що в перекладі означає місце гадань.
Абсолютна теократична монархія – це така форма правління, за якою вся
політична влада належить духівництву. Главою держави і всієї римськокатолицької церкви є Папа, що обирається довічно. Йому належить уся
законодавча, виконавча і судова влада в країні і церковна влада в католицькому
світі в цілому. Роль уряду виконує комісія понтифіків на чолі з державним
секретарем – усі вони призначені Папою. З 22 жовтня 1978 року Римським
Папою Іоанном Павлом ІІ уперше за останні 450 років був обраний не італієць.
Ним став польський кардинал Кароль Войтила. Цей день вважається
національним святом Ватикану.
Державне свято: 19 квітня – день обрання Папи Бенедикта 16го (2005 рік).
Рік здобуття незалежності – 1929 (це рік підписання договору з італійським
керівництвом).

4. Населення
Кількість населення – 842 особа (2014 рік). Густота населення – 1 913 осіб
на 1 км2. Етнічний склад населення: італійці, швейцарці (у складі гвардії).
Офіційні мови: латина, італійська. Рівень урбанізації – 100 %.
Світовий вплив Ватикану виходить за межі його території. За допомогою
величезного апарату священнослужителів – більш ніж 400 священників і понад
1 млн. членів чернецьких орденів, католицьких організацій та благодійних
товариств – держава суттєво впливає на політичне життя Італії та інших країн,
населення яких сповідує католицизм (близько 900 млн.). З цією метою широко
використовуються засоби масової інформації: крім офіційної газети Ватикан
видає 1 тисячу газет і журналів 50 мовами, а його радіостанція – одна з
найпотужніших у світі. З 1996 р. країна підключилася до мережі Інтернет.
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Католицька держава володіє чималими капіталами і тісно пов’язана з
великими італійськими і міжнародними банками. Вона одержує значні
прибутки з капіталів, які вкладені у підприємства міжнародних корпорацій.
Значна частина грошей надходить сюди у вигляді податків на церкву,
пожертвувань, коштів від іноземного туризму і продажу поштових марок.
Загальна вартість акцій та інших цінностей, зокрема золотого запасу
держави, складає понад 13 млрд. доларів.

5. Природні умови та ресурси
Ватикан – одна з європейських мікро-держав, що розташована на
Ватиканському пагорбі в центральній частині Риму, на кілька сотень метрів на
захід від річки Тибр. Її кордони – 3,2 кілометри, знаходиться в межах Італії.
Оточена мурами, збудованими в давнину для захисту Папи від вторгнення
ззовні. Ситуація є суперечливою у знаменитому Сквері Святого Петра перед
Базилікою Петра, де межі кордону в безпосередній близькості від еліпса,
утвореного колонадою Берніні. Саме тут розповсюджується юрисдикція
муніципальної римської поліції, на яку й була покладена охорона порядку в цій
частині. Ватикан є найменшою суверенною державою у світі, площею в 0,44
км2 (44 га, 110 акрів).
Клімат у Ватикані, так само, як і в Римі, помірний, середземноморський.
Зима – м'яка, дощова, триває з вересня до середини травня, літо – спекотне,
сухе, триває з травня по серпень. Відмічаються деякі місцеві особливості,
здебільшого туман і роса.
У липні 2007 року Ватикан погодився стати першою вуглецевонейтральною державою. Планується здійснити це шляхом заліку викидів
двоокису вуглецю, завдяки створення Лісового масиву Ватикану, який був
подарований папській консисторії урядом та громадою в Угорщині.

6. Економіка
Ватикан має некомерційну економіку. Джерела доходів – в першу чергу
пожертвування католиків усього світу. Прибуток в 2003 році склав 252
мільйона доларів США. Крім того, великі доходи приносить туризм (продаж
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поштових марок, ватиканських монет євро, сувенірів, плата за відвідування
музеїв).
Велику частину робочої сили (обслуговуючий персонал музеїв, садівники,
двірники і так далі) становлять громадяни Італії.
Ватикан входить до єврозони з 1999 року. Як і будь-яка інша держава, що
офіційно входить до єврозони, Ватикан має власний дизайн аверсу монет, на
ньому зображається портрет правлячого (на момент карбування) Папи
Римського (з 2006 року – з Бенедиктом ХVІ, з 2013 року – з Франциском).
У 1970 році папа Павло VІ реформував збройні сили, залишивши для
охорони держави Швейцарську гвардію, засновану в 1506 році. У 2002 році
Іоанна

Павло

ІІ

відновив

жандармерію.

Швейцарська

гвардія

підпорядковується безпосередньо Святому Престолу.
Ватикан володіє акціями 200 великих банків, компаній, нерухомістю в
Італії, Німеччині, країнах Латинської Америки.
У Ватикані немає аеропортів. Є один вертолітний майданчик –
Ватиканський геліпорт і 852-метрова залізниця, що з’єднує залізничну станцію
біля собору Святого Петра з основною італійською мережею.
Ватикан

має

телевізійний

центр,

який

займається

підготовкою

телепрограм, але сам безпосередньо мовлення не веде. З 1931 року веде
мовлення Радіо Ватикану. 18 травня 2010 року Ватикан підписав договір з
італійським підрозділом міжнародного оператора стільникового зв’язку
Vodafone. Власних операторів стільникового зв’язку у Ватикану немає. У
Ватикані

видається

газета,

офіційний

бюлетень

Святого

Престолу

і

статистичний щорічник. 29 червня 2011 року у Ватикані був запущений
власний інформаційний Інтернет-портал. Крім того, Ватикан має декілька
радіопередавачів, резервну електростанцію, пошту, банк. З 2008 року ведеться
будівництво сонячної електростанції проектною потужністю 100 мегават.

7. Міжнародні відносини
Дипломатичні відносини Ватикану і Святого Престолу знаходяться у
віданні Секції відносин з державами Державного секретаріату. Дипломатичні
місії іноземних держав акредитуються при Святому Престолі, а не при місті62

державі Ватикан. Іноземні посольства, зважаючи на малу територію Ватикану,
розміщені в Римі.
Святий Престол підтримує дипломатичні відносини з 176 (2008 р.)
країнами світу, у тому числі з ЄС і з Організацією визволення Палестини і є
членом 15 міжнародних організацій, у тому числі ВООЗ, СОЮ, ЮНЕСКО,
ОБСЄ та ФАО. У 2007 році Святим Престолом були встановлені дипломатичні
відносини з Саудівською Аравією. Святий Престол є постійним спостерігачем
при ООН з 1964 року, співпрацюючи з організацією з 1957 року. У 1971 році
Святий Престол заявив про своє рішення дотримуватися Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї. У липні 2004 року права місії Святого
Престолу при ООН були розширені. 3 серпня 2008 року Ватикан почав
співпрацю з Інтерполом.
Ватикан оточують міцні середньовічні стіни. Урочистим входом до нього є
велетенська площа Святого Петра (340 х 240 м), створена у ХVІІ ст. видатним
італійським скульптором та архітектором Джованні Берніні. Вона прикрашена
284 колонами і 140 статуями святих. На площі розташований собор Святого
Петра – найбільший храм християнського світу. Історія його зведення почалася
ще у 324 році, коли перший християнський імператор Костянтин Великий
вирішив побудувати храм на місці, де було поховано святого Петра,
закатованого в цирку Нерона. З того часу собор зазнавав численних перебудов,
аж до 1506 року, коли архітектору Браманте доручили його повну
реконструкцію. У реконструкції собору брали участь такі видатні італійські
митці, як Рафаель і Мікеланджело. У цілому робота зайняла 120 років.
Поблизу собору – Сікстинська капела, побудована архітектором Джованні
де Дольчі (1475-1483 рр.). Вона також відома завдяки творінням Мікеланджело
– фрескам "Сцени творіння" (1508-1512 рр.) і "Страшний суд" (1535-1541 рр.), а
також роботам Перуджино, Ботічеллі та інших майстрів живопису.
У

північній

частині

Ватикану

знаходиться

величезний

ансамбль

Ватиканського або Папського палацу (ХV-ХVІ ст.). Він складається з понад 100
кімнат, музеїв, папської бібліотеки, що має одну з найбільших у світі колекцій
рукописів. Папські кімнати оздоблені видатним митцем епохи Відродження
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Рафаелем. Особливою пишністю відзначається палац Бельведер, що також
прикрашений фресками Рафаеля.

Галерея Бюстів, в якій представлені портрети епохи стародавнього Риму
Лаокоон, мармурова скульптурна
група І ст. до н.е. Цю чудову
знахідку виявили серед руїн терм
Тита у 1506 році. Сюжет цієї
вражаючої скульптури
запозичений із «Енеїди» Вергілія
Ватикан

–

це

всесвітньо

відома

культурна скарбниця, де зосереджені
скарби культури і мистецтва: крім
площі Святого Петра і Сікстинської
капели, це сади з літньою резиденцією
Папи, музеї з багатими колекціями
єгипетського, етруського мистецтва,
численні музеї палаців Ватикану, де
зібрані

безцінні

скарби

–

твори

В. Тиціана, М. Караваджо, Б. Мікеланджело, Рафаеля. Ватиканська бібліотека
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нараховує близько 65 тис. рукописів, 100 тисяч географічних карт і гравюр,
тисячі взірців античної та середньовічної скульптури та інше.
Усі ці скарби та історичні пам’ятники привертають до себе увагу не тільки
віруючих, але і туристів з усього світу. Особливо багато їх тоді, коли раз у 25
років Папа Римський відкриває у соборі Святого Петра Священні Врата і всі,
хто проходить крізь них, одержують відпущення гріхів і Господнє
благословення.
У списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Ватикані міститься
2 об'єкти (станом на 2015 р.): 1. Історичний центр Риму і володіння Ватикану,
включаючи базиліку Св. Павла (1980-1990 рр.); 2. Ватикан (1984 р.).
Імена Рафаеля і Мікеланджело, Браманте і Берніні і багатьох інших
прославлених майстрів нерозривно пов’язані з іменами пап, на замовлення яких
вони працювали. Шедеври, створені на протязі багатьох століть поколіннями
художників, стали не тільки символами духовних і культурних цінностей
християнства, але і символом європейської цивілізації в цілому.
Ватиканські архіви – це унікальні зібрання документів різних епох. Тут
зберігаються найважливіші історичні документи.

Скульптура «Земна куля» у Ватикані.
Золоту кулю створив італійський скульптор Арнольдо Помодоро
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ЛІХТЕНШТЕЙН
1. Загальні відомості

Девіз: "Для бога, князя та Батьківщини"
Гімн: "Високо над молодим Рейном"
Герб

Прапор
З ХІХ ст. прапор Ліхтенштейну
складається з двох
горизонтальних смуг: синьої та
червоної. Синій колір символізує
синяву неба над країною,
червоний – яскраві заходи сонця
в горах Ліхтенштейну.
У 1937 році на синю смугу
прапора була додана княжа
корона – символ княжої влади,
єдності династії та народу.

Герб княжого дому
Ліхтенштейн використовують
як національний герб. Герб – це
історія княжого дому в
символах, що представляють
різні частини Європи, якими
Ліхтенштейн пов'язаний через
військові, політичні чи
династичні шлюби:
 У центрі – золотий з червоним щит, фамільний герб
роду Ліхтенштейн;
 Перша чверть – герб Сілезії (сілезький орел);
 Друга чверть – герб роду Куенрінг (8 золотих і
чорних смуг, що перетинаються по діагоналі
вигнутою зеленою рутовою короною;
 Третя чверть – герб герцогства Троппау
(вертикально розсічений червоно-білий щит);
 Четверта чверть – герб східно-фризького роду
Кірксена, що презентує графство Рітберг (чорний
орел з жіночою головою, тобто гарпія);
 В основі щита – герб герцогства Ягерндорф
(золотий мисливський ріг на синьому тлі).
Мантія і княжа корона символізують монархічний
державний устрій і владу князя.
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Князівство Ліхтенштейн – це мікро-держава на заході Центральної Європи,
межує з Австрією на сході і Швейцарією на заході.
Офіційна назва – Князівство Ліхтенштейн.
Площа – 160 км2. Столиця – Вадуц. Населення – 37,5 тис. осіб (на
30.06.2015 р.).

2. Сторінки історії
У межах герцогства Швабія на
території

нинішнього

Ліхтенштейну

знаходилися

феодальні володіння Шелленберг і
Вадуц, що увійшли потім до складу
Священної Римської імперії.
1507

року

Максиміліан

Замок Вадуц, що височіє над
столицею князівства

особливі

імператор

надав

права

і

Вадуцу
привілеї,

включаючи суверенітет і збір податків. Ці права були передані австрійській
сім'ї Ліхтенштейнів.
1699 року Шелленберг, а 1712 року Вадуц були продані князеві
Ліхтенштейну. 1719 року обидві території були об’єднані в одне князівство. З
цією датою пов'язують утворення держави Ліхтенштейн. Князівство стало
частиною Священної Римської імперії.
1806 року воно увійшло до складу Рейнського союзу, сформованого
Наполеоном Бонапартом. Останній за деякий час оголосив князівство
незалежною державою. Було створено армію, яка складалася з 80 воїнів. З 1815
по 1866 роки Ліхтенштейн входив до складу Німецького союзу. У 1866 році, за
Йоганна Ліхтенштейна (1840-1929 рр.) князівство здобуло незалежність.
У австро-прусській війні 1866 року Ліхтенштейн виступав як союзник
Австрії, а з 1876 року по 1918 рік мав тісні зв’язки з Австро-Угорщиною.
Після Першої світової війни Ліхтенштейн розірвав договір з Австрією і
переорієнтувався на Швейцарію: 1921 року укладено угоду про торгівлю і

67

поштову службу, 1924 року укладено митний союз. Відтоді валютою
Ліхтенштейну є швейцарський франк, власних грошових знаків Ліхтенштейн не
має. З 1919 року Швейцарія представляє дипломатичні й консульські інтереси
Ліхтенштейну за кордоном.
Під час Другої світової війни князівство дотримувалось нейтралітету. 1990
року Ліхтенштейн вступив до ООН, 1991 року – до Європейської асоціації
вільної торгівлі. У 2004 році в країні була запроваджена нова Конституція, яка
розширила князівські повноваження.

3. Державний устрій та форма правління
Ліхтенштейн – Конституційна монархія. Жоден закон, прийнятий
парламентом, не може набути сили, доки його не підпише князь. Ним же
призначається і голова уряду. Княжий дім Ліхтенштейнів править державою ще
з 1719 року, відколи його володіння Вадуц і Шелленберг були об’єднані у
князівство Ліхтенштейн і зазнали залежності від
Священної Римської імперії.
Ліхтенштейн

–

унітарна

адміністративно-територіальному

держава.
плані

В
вона

поділяється на дві історичні області – Оберланд
та Унтерланд, що складається з 11 громад.
Глава держави – князь Ганс-Адам ІІ, який
фактично керував країною з 1984 року, а вступив
на престол 13 листопада 1989 року. Князь
здійснює управління державою, візує законодавчі
акти, що приймаються парламентом, представляє
Ліхтенштейн у взаєминах з іншими державами,

Ганс-Адам ІІ
Ліхтенштейн

призначає державних службовців, має право помилування.
У 2004 році обов’язки регента став виконувати син Ганса Адама Алоїз
(1968 р.н.).
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4. Населення
Населення країни становить 37,5 млн. осіб. Густота населення –
234 особи/км2. Середня тривалість життя: чоловіків – 74 роки, жінок – 81 рік
(1995 рік). За національним складом населення переважають ліхтенштейнці –
86 %, представники інших національностей становлять 14 %. Офіційна мова –
німецька.
Князівство відмовилося від збройних сил у 1868 році. У конституції, проте,
закріплено положення про військову повинність. Поліція Ліхтенштейну налічує
120 співробітників-службовців у кримінальній поліції, поліції безпеки і
дорожнього контролю.

5. Природні умови та ресурси
Іноді жартома говорять, що в цю мікродержаву, розташовану між Австрією
і Швейцарією, можна потрапити помилково, звернувши не в той бік на
роздоріжжі. І дійсно, ніякого кордону в звичайному розумінні цього слова у неї
нема. Щоб опинитися в Князівстві Ліхтенштейн, досить лише перетнути міст
через річку Рейн біля швейцарського міста Букс. На іншому березі річки
встановлено жердину з синьо-червоним прапором цієї країни. Ніякої
прикордонної варти тут немає, як і армії.
У 1806 році Баварія оголосила війну Ліхтенштейну й спрямувала сюди
армію. Проте баварці не змогли захопити князівство, тому що просто не змогли
його знайти в горах.
Ліхтенштейн знаходиться в горах Альпах з кордоном довжиною 76
кілометрів і межує зі сходу з Австрією (35 км), а на заході та півдні – зі
Швейцарією (41 км).
Ліхтенштейн – це четверта з найменших країн Європи, та шоста з
найменших країн світу. Найвища гора – гора Граушпіц, 2 599 м. Переважні
південні вітри роблять клімат Ліхтенштейну порівняно м'яким.
Ліхтенштейн – це переважно гірська країна: майже три чверті її території
займають Австрійські Альпи. Але більшість населення мешкає на рівнині, на
берегах Рейну. Клімат м'який. Середня температура липня + 18ºС; + 30ºС. В
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горах взимку буває до – 15ºС. Середньорічна кількість опадів – 700 мм, а в
горах – 1 200 мм.
Для гір характерна висотна поясність. З 800 м до 1 800 м в горах поширені
букові, дубові та смерекові ліси. Вище панують субальпійські та альпійські
луки. Тільки тут ще зустрічаються дикі тварини: гірські цапи, сарни та косулі.
Країна майже не має власних природних ресурсів, за винятком
гідроенергії: на двох гірських притоках Рейну збудовані ГЕС, що повністю
забезпечують князівство електроенергією. Сировину та паливо Ліхтенштейну
доводиться завозити із-за кордону. Через це країна довгий час була однією з
найбідніших у долині Рейну. Та з 50 х років ХХ ст. становище почало
змінюватися на краще. Цьому сприяв розвиток у країні різних галузей
промисловості.

6. Економіка
Ліхтенштейн – успішна країна з розвиненим сектором фінансових послуг і
високим рівнем життя. ВВП в Ліхтенштейні в 1999 році склав 825 млн. доларів
США або на одну особу – 25 000 доларів США.
Більше як 73,7 тис. міжнародних концернів іноземних компаній
зареєстровано

на

території

Ліхтенштейну

завдяки

низькому

рівню

оподаткування, нескладних правил реєстрації й у цілях збереження фінансової
таємниці. Бюджет держави складається, в основному, з податків, зокрема від
цих компаній (близько 30 %), доходів від випуску поштових марок (10 %) і
іноземного туризму.
Ліхтенштейн за рівнем розвитку промисловості, впровадження досягнень
науки і техніки належить до високорозвинених країн Європи. Основу
промисловості складає надточне машинобудування та приладобудування.
Завдяки фірмі "Хілті" випускають кріплення, малогабаритне будівельне
обладнання;

фірма

"Балцерс"

–

вакуумну

техніку

для

оптичної

мікроелектронної і мікропроцесорної промисловості. Промислові підприємства
Ліхтенштейну відрізняються низьким рівнем забруднення навколишнього
середовища. Невеликі підприємства випускають фармацевтичну продукцію,
електроніку і мікроелектротехніку, оптичні прилади високої точності,
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хірургічні та ювелірні інструменти. У Ліхтенштейні розвиваються хімічна,
деревообробна, текстильна промисловості, виробництво меблів, виноробство і
виробництво

консервів.

Промисловість

орієнтована

на

експорт.

За

виробництвом ряду виробів (деяких видів верстатів, зубних протезів)
Ліхтенштейн займає провідне місце у світі.
Майже 50 % населення зайнято в промисловості (виробництво пресових і
штампувальних виробів, обчислювальних машин, хімічної й фармацевтичної
продукції, порцелянових виробів, обладнання для космічної техніки, мініатюрні
лічильно-вимірювальні пристрої, які експортуються до багатьох країн світу.
Найбільш значними підприємствами є завод штампованих виробів в Етені і
машинобудівний завод у Бальцерсі, який виготовляє обладнання для потреб
ядерної фізики. Широко відомі і заводи точного машинобудування у Вадуці,
лічильних машин у Маурені.
В сільському господарстві розвинуті тваринництво, виноградарство,
виробництво зерна. Провідною галуззю сільського господарства є молочне
тваринництво, для якого використовуються альпійські пасовища, що займають
близько половини земель країни. Корови все літо проводять на альпійських
луках. 15 вересня – особливий день у житті маленької країни: череди корів
починають спускатися з гір. Таким же святом вважається і початок збору
винограду. У цей день в церквах б'ють дзвони, а винороби виходять на свої
ділянки у старовинних костюмах.
Сільське господарство спеціалізується на пасовищному тваринництві
м'ясо-молочного напряму. Тут вирощують зернові культури (пшеницю,
кукурудзу), тютюн, картоплю та овочі. Схили гір зайняті садами і
виноградниками. З місцевих сортів винограду виробляють марочні вина.
Телефонію, телеграфне і поштове обслуговування здійснює Швейцарія.
Через територію країни проходить залізниця протяжністю 18,5 км, що належить
Австрії й зв’язує міста Фельдкірх в Австрії й Букс у Швейцарії. Довжина
автомобільних доріг становить 250 км. Всі вони чудової якості, з твердим
покриттям. Своїх аеропортів Ліхтенштейн не має і користується послугами
сусідніх країн.
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7. Міжнародні відносини
У 2004 році Ліхтенштейн уклав з Євросоюзом договір про розширення
Європейської економічної зони. У 2009 році між Ліхтенштейном і Чехією був
підписаний договір про встановлення дипломатичних відносин між державами.
Ліхтенштейн є одним із центрів туризму, особливо гірськолижного спорту.
Гірськолижний курорт – це не тільки один із способів заробити великі гроші,
але й так само найкраще місце для найвибагливішого туриста, який мріє
покататися на казкових схилах альпійських гір і відпочити в фешенебельних
готелях.
Рівень життя населення в князівстві Ліхтенштейн досить високий, мабуть
позначається чарівне чисте повітря. Є в країні і бальнеологічні курорти.
Додатковою статтею доходу є випуск поштових марок і листівок, а також
сувенірна продукція. Марки Ліхтенштейну високо цінуються колекціонерами
усього світу через їх малий наклад. У 1984 році була випущена марка з
портретом О. В. Суворова.
Та чи не найбільший прибуток країна має від туризму: щороку її
відвідують понад 100 тисяч туристів. Особливо зросла їх кількість останнім
часом. Справа в тому, що після відкриття 700-метрового Тризенберзького
тунелю тут з'явилася можливість відвідувати високогірні райони Ліхтенштейну,
де багато сонячних днів і чудове чисте повітря. До послуг туристів відкрито
чимало альпійських баз і таборів. Проте гості країни передусім поспішають на
пошти, щоб придбати ліхтенштейнські марки, які дуже високо ціняться
філателістами. Продаж їх становить 10 % від усіх надходжень до бюджету
князівства.
Країна має розвинену фінансову систему. Одним із джерел доходів країни
є податки з зареєстрованих в Ліхтенштейні іноземних компаній. У зв’язку з
найнижчими податковими ставками (всього 3 % від чистого прибутку), в
Ліхтенштейні зареєстровано більше 73,7 тисяч міжнародних компаній.
Мініатюрна держава, загублена в Альпійських горах, притягує багато
туристів. Тут є на що подивитися: сліди сивої давнини, свідоцтва цікавих
епізодів історії, архітектура, скарби мистецтва. Ідеальний спосіб досліджувати
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Ліхтенштейн – це піший туризм. Кожне село має мережу маршрутів для пішого
туризму, які охоплюють 150 км в Альпійській області та 119 км у долині річки
Рейн.
Столиця Ліхтенштейну – місто Вадуц, в якому проживає лише 5 500 осіб,
але місто відоме своїми пам'ятками в усьому світі. В 1342 році місто стало
столицею графства Вадуц, яке з 1712 року належало князівській родині
Ліхтенштейнів.
Тут знаходиться княжий замок ІХ століття, що є однією з головних
пам'яток цієї дивної крихітної країни, Національний Музей з прекрасною
виставкою монет, зброї, експозиціями історичної тематики, унікальний Музей
поштових марок. Ліхтенштейн відомий своїми поштовими марками, які високо
цінуються філателістами у всьому світі. Марки ілюструють монархію,
мистецтво, історію, пейзажі і забезпечують 25 % прибутків країни. Можна
познайомитися з незвичайною філателістичною виставкою, що знаходиться в
поштовому музеї, розміщеному в середньовічному палаці. Саме місто Вадуц є
архітектурним пам’ятником, що відображає різні епохи. Незважаючи на свої
розміри, князівство має чимало художніх і культурних пам'яток. У
Ліхтенштейні є Земельний музей, Музей образотворчого мистецтва, Лижний
музей. Художня колекція має експозиції предметів історії і мистецтва та
містить

частину художньої

колекції

княжого

будинку Ліхтенштейнів,

придбаної за довгий період їх правління.
Ліхтенштейн – це музей під відкритим небом, який захоплює своїх
відвідувачів своїми краєвидами та історичними пам'ятками. Вражає прекрасна
панорама Констанського озера з його блакитними водами.
Цікавим є Державний музей, де зберігаються багаті зібрання картин Ван
Дейка, Брейгеля, Шардена, Рібери, французьких гобеленів та інших предметів
мистецтва.
Над Вадуцом, на крутій скелі гори Три Сестри, мов гніздо ластівки, висить
старовинний княжий замок ІХ століття. Він вражає своїм внутрішнім
оздобленням і пишністю. Тут можна побачити середньовічну рицарську зброю,
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предмети побуту та мистецтва. Розміщена в його залах картинна галерея – одна
з найбагатших в Європі.

8. Українсько-Ліхтенштейнські відносини
З

1919

року

Швейцарія,

на

прохання

Ліхтенштейну,

забезпечує

дипломатичне представництво цієї країни в інших державах. Дипломатичні
відносини між Україною та Князівством Ліхтенштейн встановлені 6 лютого
1992 року. З жовтня 2002 року у м. Шелленберг діє Почесне консульство
України в Ліхтенштейні.
Між Україною та Ліхтенштейном налагоджено співробітництво в рамках
міжнародних організацій, зокрема, в ООН, Раді Європи та ЄАВТ.
Ліхтенштейн надавав всебічну підтримку Україні протягом всього часу у
питанні укладання Угоди про вільну торгівлю з Європейською Асоціацією
Вільної Торгівлі (ЄАВТ).
Ліхтенштейн брав активну фінансову участь у будівництві захисного
саркофагу над четвертим енергоблоком ЧАЕС, а також у підтримці реформ в
Україні.

Цікаві факти
1. Ліхтенштейн разом з Узбекистаном є однією з двох країн світу, якій для
виходу у Світовий океан потрібно перетнути територію двох держав;
2. На сьогоднішній день громадяни Ліхтенштейну є найбагатшими у
Європі. Про це свідчить дослідження купівельної спроможності населення,
проведене німецькою соціологічною компанією. Так, житель Ліхтенштейну
може витрачати близько 57 тис. євро на рік;
3. Ліхтенштейн є найменшою німецькомовною країною світу. Крім того,
це єдина німецькомовна країна, яка не межує з Німеччиною;
4. В цій країні немає своєї армії, і жодна країна світу не несе
відповідальності за оборону Ліхтенштейну;
5. Назва країни походить від правлячої династії Ліхтенштейн;
6. Ліхтенштейн – це єдина держава з тих, що належали до Священної
Римської імперії, яка залишилася до теперішнього часу в своїх початкових
кордонах.
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Що цікавого подивитись в Ліхтенштейні?
Ліхтенштейн – невеличке князівство в Альпах з цікавою історією. Завдяки
унікальній за своєю красою природи цю країну вже давно облюбували туристи:
свіже повітря, чисті альпійські озера і гори за вікном кожного будинку. Тут
створені всі умови як для любителів активного відпочинку, так і для бажаючих
відпочити від шаленого темпу мегаполісів.
 Замок Вадуца – символ столиці Ліхтенштейну. Середньовічний замок
знаходиться на вершині гори Три Сестри. У минулому ще була оборонна
фортеця, сьогодні тут живе княжа сім'я. В княжих винних погребах можна
провести дегустацію вин із екскурсією на виноградники та виробництво.
 Старе місто – історична частина Вадуца. Тут знаходиться готична
дзвіниця та готель (1388 р.), дім адміністрації та будівля муніципалітету.
 Церква Святого Флоріна – церква збудована в неоготичному стилі на
місці старої дзвіниці. Була відреставрована, знаходиться в хорошому стані.
 Музей марок – найпопулярніший серед усіх філателістів світу. Декілька
разів в рік пошта Ліхтенштейну випускає 6-8 нових рідкісних марок, продаж
яких суттєво наповнює місцевий бюджет.
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МОНАКО
1. Загальні відомості

Девіз: "З Божою допомогою"

Прапор
Прапор Монако – полотнище з
двома рівними смугами,
розміщеними горизонтально.
Зверху – смуга червоного
кольору, знизу – білого.
Прапор прийнятий у 1881 році.
Кольори прапора пов’язані з
барвами княжого роду
Грімальді, представники якого
правлять князівством з епохи
середньовіччя.

Герб
Сучасний герб князівства Монако – щит, на якому
зображені ромби на білому тлі. Щит
підтримують два монахи з мечами. Ці дві постаті
мають символічне значення, адже у 1297 році, під
час завоювання Монако, солдати Грімальді були
перевдягнуті в монахів і свої мечі ховали під
рясами. Щит оточений ланцюгом ордена Святого
Карла. Під щитом і під ногами монахів
простягається стрічка з девізом роду Грімальді:
"З Божою допомогою". Щит вінчає корона, з якої
простягається розгорнута пурпурна тканина.
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Князівство Монако – мікро-держава на півдні Франції на березі
Середземного моря. Офіційна назва – Князівство Монако. Площа країни –
2,02 км2. Столиця – Монако. Країна постійно розширює свою площу,
засипаючи прибережні води.

2. Сторінки історії
З доісторичних часів територія сучасного Монако була заселена різними
народами. Фінікійці мали тут свою колонію Монойкос з 6 ст. до н.е. За
стародавніми джерелами територією Монако проходив Геркулес, фінікійці
побудували на його честь палац. З 2 ст. до н.е. до 5 ст. н.е. тут панували
римляни. З 6го ст. н.е. до 975 року регіон потерпав від численних нападів
загарбників. 1215 року територія потрапила під владу республіки Генуї. У 1266
році в Генуї розпочалася громадянська війна між прихильниками Папи
Римського та прихильниками імператора Священної Римської імперії. Після
перемоги останніх, прихильники Папи Римського покинули країну. Серед них
була й сім'я Грімальді. 8 січня 1297 року Франсуа Грімальді, переодягнений
монахом, захопив монакську фортецю. Потім тривалий час велася боротьба за
незалежність Монако від Генуї. У 1419 році на чолі з Грімальді Монако
отримує незалежність. Династія Грімальді й досі керує Монако.
У 1489 році король Франції надає Монако статус французького
протекторату, не скасовуючи привілеї лорда Монако. 1524 року Монако
підпадає під протекторат Іспанії. Лорд Монако відтепер – принц Монако.1641
року іспанський протекторат був замінений французьким. 14 лютого 1793 року
Монако офіційно приєдналося до Франції. Після розгрому наполеонівської
Франції за рішенням Віденського конгресу Монако попало під протекторат
Сардинського королівства, від якого звільнилось 18 листопада 1860 року. 2
лютого 1861 року незалежність Монако визнала Франція. У 1866 році
плоскогір’я Спелюгус отримало назву Монте-Карло.
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3. Державний устрій та форма правління
З 5 січня 1911 року в князівстві – Конституційна монархія. У листопаді
1918 року князівство підписує угоду з Францією про захист своєї території
французькою стороною, за цією угодою Франція мала право вводу своїх військ
до Монако; також було підписано угоду про приєднання князівства до Франції
у разі, якщо не буде спадкоємця на трон. Нову конституцію було прийнято 17
червня 1962 року. Нова угода з Францією була підписана 24 жовтня 2002 року.
За нею Монако залишиться суверенною державою, не приєднуючись до
Франції, навіть якщо не буде спадкоємця на трон. Захист території Монако,
однак, залишається відповідальністю Франції. З травня 1993 року Монако –
член ООН. Князівство входить до ЮНЕСКО, ВООЗ та інших міжнародних
організацій.
З 6 квітня 2005 року на престолі князівства перебуває князь Альбер ІІ з
роду Грімальді – найстарішої династії Європи (у 1997 році святкувався її 700літній ювілей). Законодавча влада у Монако належить князю та Національній
раді (парламенту). Виконавчу владу здійснює Урядова рада, яку очолює
державний міністр (за традицією – громадянин Франції). Князівство має своїх
дипломатичних і консульських представників у 45 країнах світу.
За адміністративним поділом Монако включає округи-міста, що злилися:
Ла-Кондамін (бізнес-центр та порт); Монако (старе місто); Монте-Карло
(світовий ігровий центр); Фонтвілль (промисловий район).
Із районів можна виділити: Монако-Віль – старе місто, розташований на
скелі, і в цьому районі знаходиться княжа резиденція; Монте-Карло – відоме
казино і курортна зона; Сен-Мішель – житловий район Монте-Карло; ЛаКондамін – портовий і фінансовий центр Князівства Монако.
Нові землі Князівства Монако, що відвойовані у моря: Фонвьей; ЛеПортьє
Заселення додаткових районів на осушених землях планувалося почати
2014 року. Однак, князь Альбер ІІ зробив заяву, що реалізація цих планів
припинена в зв’язку з поточною економічною ситуацією.
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4. Населення
Загальна кількість населення – 38,4 тис. осіб (2014 рік).
Середня густота населення – 18 285 осіб на 1 км2 (1 місце у світі).
У національному складі переважають французи (47 %), далі йдуть корінні
жителі – монегаски (16 %) й італійці (16 %). Решта 21 % жителів є
представниками 125 національностей. Офіційною мовою в Монако є
французька, також у використанні італійська та англійська. Рівень урбанізації
становить 100 %.
Монегаски – це титульна нація Монако. Вони наділені особливими
привілеями: тільки монегаски мають право обирати парламент, селитися в
старій частині міста, де живе князівська родина, паркувати авто в центрі
Монако (для всіх інших є 4-5-рівневі підземні паркінги). Вони тримають
основні бізнеси: казино, готелі, ресторани, бутіки.
Рівень безробіття в князівстві – лише 2 %, а середня заробітна плата –
близько 5,5 тисяч євро. Тривалість життя в країні становить 92 роки. У Монако
дуже багато пенсіонерів. Їх пенсія лише трішки менша від заробітної плати. Тут
нікого не дивують 85-річні бабусі, які мчать вулицями у кабріолетах. Усі
автобусні зупинки гарно обладнані, мають електронні табло із зазначенням
часу прибуття найближчого автобуса. Безплатні телефонні автомати для
виклику таксі. Безплатні туалети з викладеними мозаїкою стінами, посеред
кущів магнолії чи лимонних дерев. Лавочки у скверах з вишуканими кованими
візерунками. На кожній вулиці для власників собак встановлені ящики з
безплатними пакетами. Всі вулиці чисті, їх миють двічі на день.
Рівнем добробуту країна завдячує … казино. "Монте-Карло" знають у
всьому світі. Схожа на палац будівля височіє на пагорбі. У середині ХІХ ст.
князівство опинилося на межі фінансового краху. У скарбниці найбіднішої
країни Європи не могли знайти і 500 франків на утримання злодія у в’язниці.
Тоді князь Карл ІІІ Грімальді продав ділянку землі Франції, а територію, яку
Монако займає донині, за вторговані кошти вирішив перетворити на царство
розкоші.
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Він спорудив вишуканий палацовий комплекс і перше в Європі казино
"Монте-Карло", яке відкрили 1862 року. Поряд звели Оперу, залізницю, порт,
нові готелі, вілли й ресторани. А коли скасували податки на виграш, план князя
спрацював на всі сто відсотків. У Монако потягнулися багатії, а щорічний дохід
від казино всього за 25 років сягнув чотирьох мільйонів франків. Це й дало
змогу князю ще 150 років тому скасувати податки для своїх підданих. Жителі
князівства звільнені від усіх податків: на прибуток, на приріст капіталу, на
спадщину чи дарування нерухомості.
У країні високий рівень безпеки. Через кожні двадцять-тридцять метрів
встановлені камери стеження. А поліцейських тут найбільше у світі – один на
кожні 60 жителів.

5. Природні умови та ресурси
Друга найменша за розміром, після Ватикану, суверенна держава, на березі
Середземного моря, за 20 км від Ніцци. На суші князівство межує з Францією,
департамент Приморські Альпи. Довжина берегової лінії – 4,1 км, довжина
сухопутних кордонів – 4,4 км. За останні 20 років територія країни збільшилася
майже на 40 га за рахунок осушення моря.
Князівство Монако більше відоме у світі як Лазурний берег, що
простягнувся вузенькою смужкою вздовж Середземного моря, з усіх боків
оточений Францією.
Клімат середземноморський, з помірно теплою зимою й сухим, теплим і
сонячним літом. Середня температура січня + 8ºС, середня температура липня
+ 26ºС. Середньорічна температура становить + 16,3ºС. Кількість сонячних днів
у році досягає 300. Ця країна багата на сонце, славиться теплим морем
протягом усього року і чудовою природою. Вона вважається одним із
фешенебельних курортів світу, справжнім заповідником різних розваг.
Приморські Альпи захищають Монако від холодних атлантичних вітрів,
тому взимку тут досить тепло. Літню спеку пом’якшують постійні морські
бризи. Опадів, особливо восени, буває до 1 300 мм на рік.
У Монако можна побачити все багатство середземноморської рослинності.
Гірські схили вкриті вічнозеленими заростями з коркового та кам’яного дуба;
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карликової пальми, чорної сосни, маслини, самшиту, смокви, атласського кедра
тощо. До цього рослинного розмаїття монакці додали чимало культурних видів.
Великі площі князівства відведені під сади і парки. Тут вирощуються оливи,
смокви, гранати, мигдаль, фісташки, хурма, банани, апельсини, цитрини,
мандарини, каліфорнійський лавр, алое, агави, кактуси і, завезені з Австралії,
евкаліпти.
На схилах скелі з дивною назвою "Собача голова" розмістився чудовий
Екзотичний сад, площа якого становить 1,3 га. Тут висаджено понад тисячу
видів тропічних рослин: пальм, магнолій, олеандрів, кофейних та оливкових
дерев тощо. Але головною прикрасою саду є кактуси. Яких тут тільки немає
видів! І повзучі, і такі, що обвивають стовпи, мов змії. Та найцікавіші з них –
ехінокактуси – великі "пуфи" з твердими голками. У вісімдесят років вони
досягають трьох метрів у діаметрі і чотирьохсот кілограмів ваги.

Фауна Монако не така багата. У дикій природі водяться лише дрібні
гризуни: їжаки, землерийки, летючі миші. Багато птахів: гірська славка,
вівсянка, морський пересмішник, рибалочка, жайворонок, дрізд тощо. Серед
плазунів багато ящірок, вужів, змій, а серед земноводних розповсюджені
деревна і земна жабка. Є тут безліч комах, особливо чудових метеликів. В
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прибережних водах Середземного моря є багато видів промислової риби:
сардин, анчоусів, камбали, макрелі, кефалі, зубатки, а також молюски –
лангусти, мідії та інші.

6. Економіка

Казино в Монте-Карло і готель "Париж"
Монако, маючи вихід до Середземного моря, стало популярним курортом,
привабливим для туристів через казино та сприятливий клімат.
Переваги економіки: обіцяна банківська таємниця і низькі податки
залучають мільярдні статки з-за кордону. Наприкінці 90х років обсяг коштів,
збережених у монакських банках, мав щорічний приріст 18 %.
Відсутній зовнішній борг, валютні резерви становлять 2 млрд. доларів.
Слабкі сторони економіки: відповідно до угоди із Францією, підозрілі
рахунки банки розкривають, як, втім, тепер у всіх інших країнах.
Залежність від економічних коливань у Франції й Італії. ПДВ приносить
55 % державних доходів. Вимога ЄС посилити й податкове законодавство.
Відсутність ресурсів, повна залежність від імпорту.

82

Князівство успішно залучає до себе різноманітні, екологічно безпечні,
галузі промисловості з усього світу. Причина – малі податки й цілком
скасований державний податок з індивідуального прибутку. Князівство, однак,
утримує монополії в декількох галузях, у тому числі: вироби з тютюну,
телефонні лінії, пошта. Рівень життя – високий. Щороку маленька країна
приймає 1 млн. гостей.
З 1885 року тут, як і в Ліхтенштейні, випускаються унікальні поштові
марки, що користуються підвищеним попитом у філателістів. Так само, як і
Андорра, Ліхтенштейн або Швейцарія, Монако є своєрідним "податковим
сховищем" для іноземних компаній та банків.
Останнім часом у країні все більшого розвитку набуває промисловість.
Мешканці виготовляють електронні вузли та пристрої, електропобутову
техніку. Ця продукція експортується не лише в країни Європи, а й до США, де
використовується навіть на космічних кораблях. Працюють у Монако й
фармацевтичні підприємства, широке розповсюдження має виготовлення
фаянсу, майоліки, різноманітних сувенірів. Найважливіші галузі господарства –
туризм та будівництво. Низькі податки на підприємницьку діяльність відкрили
дорогу іноземним компаніям, які займаються бізнесом.
Монако зв’язане з навколишнім світом за допомогою залізничного,
автомобільного, морського і повітряного транспорту. Довжина залізничної
мережі становить 1,7 км. Велика частина залізничних колій, що проходять
через Князівство Монако, знаходяться у підземних тунелях. Підземна є і єдина
станція в країні – вокзал Монако – Монте-Карло. Загальна довжина
автомагістралей становить 50 км. У країні діє 6 автобусних маршрутів, а також
автобусне сполучення з аеропортом Ніцци.
Монако є великим культурним центром. Побудована в 1879 році за
проектом архітектора Шарля Гарньє (автора Паризької опери) будівля Залу
Гарньє є домом Філармонічного оркестру Монте-Карло і Опери Монте-Карло.
У Монте-Карло була створена Академія класичного танцю імені принцеси
Грейс. Щорічно в Монако проходить Міжнародний цирковий фестиваль і
Міжнародний телевізійний фестиваль Монте-Карло.
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У місті розташований знаменитий Океанографічний музей Монако,
директором якого був легендарний дослідник Жак-Ів-Кусто. Цей музей – це
найвизначніша культурна та наукова установа князівства Монако. Заснований
1889 року князем Альбером І. Будівлю музею було споруджено в 1899-1910 рр.

Океанографічний музей Монако розташований на скелі біля самого моря.
На його фасаді написані назви кораблів, що увійшли в історію дослідження
морів та океанів.
З 1885 року монакські океанографи постійно вивчали Світовий океан.
Ними була складена перша карта океанських глибин, яка й досі не втратила
свого наукового значення. Музей завжди був і залишається значним науковим
центром, де працювало багато іноземних вчених, серед них відомий
французький дослідник Жак-Ів-Кусто. Серед експонатів музею – не тільки
цікаві представники морської фауни, а й рідкісні колекції морських приладів та
підводних апаратів.
Одним з найдивовижніших куточків міста є обсерваторські гроти, які
колись

були

оселею

доісторичної

палеонтологічний музей.
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людини.

Зараз

тут

розмістився

Починаючи з 1929 року на вулицях Монако щорічно проводиться гонка
Гран-Прі Монако, яка вважається однією з найпрестижніших автомобільних
гонок в світі.

7. Міжнародні відносини
Зовнішньоекономічні зв’язки Монако – це сукупність двосторонніх
відносин Князівства Монако з іншими державами, а також його участь у роботі
міжнародних організацій. Князівство Монако є суверенною і незалежною
державою. Воно тісно зв’язане з Францією договором від липня 1918 року.
Франція погодилася захищати незалежність і суверенітет Монако, в той час як
уряд Монако погодився діяти відповідно до французьких інтересів, зберігаючи
повну незалежність. Зовнішні відносини Монако здійснюються Міністерством
закордонних справ. Князівство Монако має консульства в 106 містах у 45
країнах світу. До них належать консульства у США, Ватикані, Іспанії,
Сінгапурі, Нідерландах, Японії та інших країнах. В Україні немає консульства
Князівства Монако. Найближчі до України представництва розташовані в
Угорщині, Польщі, Росії та Румунії.
Монако бере активну участь у діяльності Організації Об'єднаних Націй, до
якої вона приєдналася у 1993 році. Монако вступило до Ради Європи 4 жовтня
2004 року.
Монако також є членом багатьох міжнародних та міжурядових організацій.
Штаб-квартира Міжнародної гідрографічної організації (МГО) розташована в
Монако. Монако є членом таких міжнародних організацій: ЮНЕСКО,
Всесвітнього

поштового

союзу,

Всесвітньої

туристичної

організації,

Всесвітньої метеорологічної організації, Всесвітньої федерації профспілок,
Міжнародної інспекції з атомної енергії, Всесвітньої організації інтелектуальної
власності тощо. Князівство Монако не є членом Європейського Союзу. Проте,
воно тісно пов’язане з економікою ЄС у зв’язку з митним союзом із Францією
та євро, яке є офіційною валютою. Представник Монако у Брюсселі почав
працювати 1999 року. З 1968 року Князівство було частиною митної території
Співтовариства, в зв’язку з його митним союзом із Францією. Монако входить
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до європейської системи ПДВ на основі угод, підписаних між Францією та
Монако у 1963 році та 2003 році.
Князівство Монако належить до зони євро. Монако зберегло своє
королівське право карбувати гроші, закріпивши його міжнародними угодами.
Монети євро Монако випускає Монетний двір Князівства. На національному
боці європейських монет зображений герб Монако та портрет князя Альбера ІІ.
Князівство Монако також підписало галузеві угоди з Європейським
Союзом. Зокрема, була підписана угода, що стосувалась лікарських засобів для
людей та тварин, косметичних засобів та медикаментів.
Князівство Монако не є учасником Шенгенської угоди, але є воротами в
Європу завдяки легкості пересування між Францією і Монако. Тому рішенням
Шенгенського Виконавчого комітету від 23 червня 1998 року Геліпорт та Портде-ла-Кондамін

було

визнано

контрольно-пропускними

пунктами,

які

призначені для перетину зовнішніх кордонів ЄС. Це рішення надає право
громадянам Монако вільно пересуватися в Шенгенській зоні.

Цікаві факти
1. Монако займає друге місце після Ватикану по площі. Площа – 202 га.
Населення більше – 37 тис. осіб.
2. Монако по густоті населення на 1 км2 займає перше місце в світі (18 285
осіб/км2).
3. Монако здобула незалежність від Генуї в 1297 році.
4. Територія Монако за останні 20 років розширилася на 40 гектарів за
рахунок осушення морських територій.
5. Монако межує лише з Францією.
6. Столицею Монако – є Монако.
7. Офіційною мовою Монако – є французька.
8. Главою Монако є князь (Альбер ІІ).
9. У Монако немає природних ресурсів. Всі ресурси імпортуються.
10. У Монако відсутній зовнішній борг.
11. У Монако існує Алея футбольних зірок.
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12. Монако – єдина в світі країна, де чисельність армії (82 особи) менше
чисельності військового оркестру (85 осіб).
13. Валютою Монако – є євро, незважаючи на те, що країна не є членом
Європейського Союзу.
14. Міжнародний університет Монако є єдиним вищим навчальним
закладом в Монако.
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САН-МАРИНО
1. Загальні відомості

Девіз: "Свобода"
Герб
Герб Сан-Марино з'явився в
ХІV столітті. Це символ
свободи і суверенітету
найстарішої республіки у
світі.
Герб є зображенням
дванадцяти гірських масивів
Монте-Титано – місця, де
розташована країна.
На трьох вершинах цих масивів видно символічне
Прапор
зображення трьох замків. Під замками розміщено
Прапор Сан-Марино – один із
напис "Свобода". Цей напис є уособленням
офіційних символів держави
відданості благородним традиціям демократії в цій
Сан-Марино. Прапор Санреспубліці. Також напис пов'язують з останніми
Марино має вигляд двох
словами засновника Сан-Марино: "Залишаю вас
горизонтальних смуг – білої
вільними".
зверху та ясно-блакитної знизу.
Корона, що увінчує щит, вказує на суверенітет та
В центрі прапора – герб, який
незалежність держави. Геральдичний щит, на
має вигляд щита.
якому розміщено малюнок герба, оточують дві гілки
– дубова і лаврова, які означають стабільність та
захист свободи.
88

Офіційна назва Сан-Марино – Найсвітліша республіка Сан-Марино. Країна
знаходиться в центрі Італії. Площа – 61 км2. Столиця – Сан-Марино.

Символ Сан-Марино – гора Монте-Титано з комплексом Трьох веж.

2. Сторінки історії
Сан-Марино, одна з найменших держав світу, має титул найстарішої
республіки світу. За свідченням стародавніх джерел, Сан-Марино було
засновано 301 року християнським каменярем Маринусом, який прийшов на
цю землю, шукаючи притулку від римського імператора Діоклетіана. Маринус
заховався на горі Титано (701 м), заснував там маленьку християнську общину.
Тодішня власниця землі Феліциссіма заповідала общині цю землю на горі.
Земля спочатку мала назву "Земля Сан (святого) Марино". Перейменована
пізніше в Республіку Сан-Марино й носить цю назву і досі. Через своє
недоступне розташування й успадковувану бідність Сан-Марино змогла
зберегти свою фактичну незалежність.
1243 року було засновано посаду Капітанів Регентів – спільних керівників
держави. Перші державні закони датуються 1263 роком. Папський престол
підтвердив давню незалежність Сан-Марино 1292 року.
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До 1463 року республіка складалася тільки з гори Титано. Пізніше Папа
Римський Пій ІІ надав Сан-Марино містечка: Фіорентино, Монтегіардіно та
Серравалле. Містечко Фаетано приєдналося до республіки на своїх умовах. З
того часу територія Сан-Марино не змінювалася.
Сан-Марино була окупована іноземними військами двічі за свою історію,
обидва рази на нетривалий час.
Сан-Марино прийняла свою офіційну конституцію 8 жовтня 1600 року.
1797 року Італія була окупована військами Наполеона. Наполеон не тільки
не захоплює Сан-Марино, а ще й пропонує приєднання навколишніх земель для
утворення виходу республіки до моря. Сан-Марино відхиляє таку пропозицію,
відповідаючи, що бідній країні краще вдається підтримання незалежності.
Після поразки Наполеона незалежність республіки визнається і Віденським
Конгресом 1815 року.
22 березня 1862 року, після об'єднання Італії, уряди Італії та Сан-Марино
підписують угоду про незалежність Сан-Марино та співдружність двох держав.
Республіка продовжує друкувати свої поштові марки, карбувати монети тощо.
В роки Першої та Другої світових воєн сан-маринські добровольці воювали
на боці Італії. Попри оголошений нейтралітет Сан-Марино було піддано
бомбардуванню

в

роки

Другої

світової

війни

військами

союзників

антигітлерівської коаліції.
1951 року уряд Сан-Марино прийняв рішення відкрити казино і збудувати
потужну теле- і радіостанції. Італія висловила протест і оголосила блокаду СанМарино. Державі довелось піти на поступки.
Відповідно до договору 1953 року Італія зобов’язалася виплачувати СанМарино щорічну грошову компенсацію за відмову від випуску власних
грошових знаків та організації митної служби, а також за зобов’язання не
допускати будівництва на своїй території гральних закладів.

3. Державний устрій та форма правління
Сан-Марино – це демократична республіка з парламентською формою
правління. Голова держави й уряду: два капітани-регенти, що обираються на
період 6 місяців. Капітанів-регентів обирає Велика генеральна рада і вони
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представляють державу та є членами виконавчої влади. За звичаєм, один із них
повинен походити з міста, інший із сільської місцевості. Посада вважається
почесним обов’язком, за який вони не отримують платні. Наприкінці свого
перебування на посаді капітани-регенти зобов’язані представити звіт про свою
діяльність.
Офіційною датою заснування Сан-Марино, ім'я якому дав легендарний
засновник першої християнської громади на горі Монте-Титано Марино,
вважається 3 вересня 301 року. Сан-Марино є унітарною державою, що
розділена на 9 адміністративних округів, які називаються "кастеллі".

4. Населення
Загальна кількість населення становить 32 284 особи (2012 р.). Середня
густота населення становить 497,8 осіб на 1 км2 (20 місце в світі). Рівень
урбанізації – 95 %. Велика частина населення – 80 % – корінні жителі СанМарино, 19 % – італійці. Державна мова – італійська. При цьому корінні
санмаринці ображаються, коли їх називають італійцями, так як дуже шанують
свою незалежність.

Жителі Сан-Марино мають річний дохід на 40 % вищий, ніж жителі Італії.
Громадяни Сан-Марино мають один з найвищих рівнів тривалості життя у світі.
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5. Природні умови та ресурси
Сан-Марино – третя найменша країна Європи після Ватикану та Монако.
Знаходиться вона на території Італії в 10 км від узбережжя Адріатичного моря.
Країна не має виходу до моря. У рельєфі переважає Апеннінський гірський
хребет. Найвища точка країни – вершина Монте-Титано, висота якої 749 м.
Клімат середземноморський з континентальним впливом, теплим літом і
прохолодною зимою. Національний центр метеорології і кліматології СанМарино забезпечує місцеві прогнози. Середня температура січня – від + 1ºС до
+ 4ºС, а середня температура липня + 23ºС. Кожного року випадає 800-900 мм
опадів. Природні умови Сан-Марино обумовлені впливом Адріатичного моря.
Колись країна була вкрита дубово-каштановими лісами, але тепер від них
залишилося лише кілька невеликих гаїв. Зустрічаються лавр, фісташки, багато
яскравих та запашних ефіроолійних культур – розмарину, шавлії, чебрецю,
лаванди, волошки тощо.

Покладів корисних копалин у країні небагато. Тут видобувають вапняк,
частина якого експортується до Італії. Туди ж вивозиться щороку понад 500 т
сірки, що видобувається поблизу міста Фаетано.

6. Економіка
До кінця 1960х років економіка країни була слаборозвинена, переважали
сільське господарство та обслуговування туристів. Головним заняттям жителів
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було землеробство, скотарство, виноробство й садівництво. У промисловості
найважливішу роль відігравали різка каменю й видобування сірки. Працювали
дрібні фабрики з виробництва посуду, мила, парфумів та сувенірів. Хліб,
тютюн, сіль, мануфактурні вироби ввозилися з Італії, куди Сан-Марино, у свою
чергу, поставляли вовну, худобу, вино, шовк, фрукти, сир і будівельний камінь.
З 1960х років почала інтенсивно розвиватися промисловість, що випускає
одяг, електроніку, кераміку, керамічну плитку, меблі, лакофарбові матеріали,
цемент, тканини, папір, шкіру, хутра, кондитерські вироби, вина й лікери.
Головними промисловими виробництвами є виробництво одягу, електроніки,
кераміки, винне виробництво. Є філії італійських та інших іноземних фірм –
підприємства шкіряної, харчової, цементної, паперової, машинобудівної
галузей промисловості. Добре розвинена банківська справа.
Лише 17 % території використовується в сільському господарстві.
Основними сільськогосподарськими товарами залишаються вино та сир.
Іншими сільськогосподарськими товарами є виноград, пшениця, маїс (дика
кукурудза), оливки, худоба, коні, м'ясо, шкіра. Розвинене шовківництво та
бджільництво.
За рахунок гідроресурсів виробляється 59 % електроенергії. 41 % припадає
на теплову енергію. Значну частину електроенергії імпортують з Італії.
Туризм приносить країні понад 50 % ВВП. У 2005 році країну відвідало
понад 3 млн. туристів.
Санмаринці

відрізняються

працьовитістю,

старанністю,

веселою

і

незалежною вдачею. Незважаючи на складні природні умови (багато родючих
земель перетинаються ярами та ущелинами) та застарілі методи ведення
сільського господарства, населення збирає непогані врожаї. Однією з
найцінніших тут вважається олива. Увесь її врожай переробляється на олію.
Санмаринці вивели нові мускатні сорти винограду, що відзначаються високою
якістю та врожайністю. З нього виготовляють чудові вина, які славляться за
межами країни. Усе більшого розвитку набувають різні промисли, зокрема
виробництво кераміки, продукція якого відправляється до Італії, Німеччини та
інших країн.
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Головним натуральним ресурсом є будівельний камінь з гори Титано.
Сан-Марино включена в зону євро і не має власної грошової одиниці та
паперових грошей, хоча випускає монети для нумізматів і поштові колекційні
марки, продаж яких становить важливу статтю прибутків. Інші джерела
прибутків – надходження від державних монополій, прибутки від податків та
щорічні внески від Італії, які вона сплачує Сан-Марино відповідно до угоди між
цими державами про митний і поштовий союз.
Рівень життя Сан-Марино приблизно відповідає рівневі життя в
найбагатших регіонах Італії. На 2002 рік ВВП дорівнював 935 млн. євро, що
становить 24 054 євро на одну особу. Сан-Марино має найнижчий рівень
безробіття в Європі та зовсім не має зовнішнього національного боргу.
В країні прокладено 220 км шосейних доріг, головною з яких є автострада
Сан-Марино. В Сан-Марино діють 7 служб таксі, які курсують лише в межах
країни. Також є автобусне сполучення з містом Ріміні (Італія). Міста СанМарино та Борго-Маджоре сполучає півторакілометрова канатна дорога.
Діючої залізниці немає. Вона була зруйнована під час Другої світової війни.
В країні є маленький приватний аеродром та міжнародний вертодром.
Водного

транспорту

немає.

У

центрі

Сан-Марино

заборонений

рух

автотранспорту. Тому столицею краще переміщатися пішки.
Сан-Марино має одні з найменших збройних сил у світі. Захист країни є
відповідальністю збройних сил Італії. Збройні сили Республіки Сан-Марино
складаються з постійного контингенту в 75-100 осіб. Основний склад збройних
сил держави задіяно у церемоніальних заходах, пов’язаних з національними
святами й зустрічами іноземних урядових делегацій.
Санмаринці зберегли багато старовинних традицій. Однією з них є власний
відлік часу. Тут поряд із загальноприйнятим григоріанським літочисленням
існує відлік часу з року заснування Сан-Марино. Таким чином, за календарем
країни – лише ХVІІ століття.
Кожного року 3 вересня в столиці країни проводяться змагання зі стрільби
з арбалета. Вони проходять за правилами ще 1537 року. Ніде в світі більше не
можна побачити таке незабутнє видовище.
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Столиця держави – місто Сан-Марино, засноване в ХІ ст. Тут мешкає 5 тис.
осіб. Місто розташувалося на чотирьох кам’яних терасах на схилі гори Титано,
майже біля вершини гори. Особливо мальовничо воно виглядає з рівнини:
оточене старовинними фортечними стінами з безліччю башт, а на вершині гори
височіє замок ХVІ століття.
Столиця має дуже привабливий вигляд, оскільки вона повністю зберегла
свою середньовічну зовнішність і є справжнім музеєм просто неба. Розташовані
на терасах різної висоти вулиці з’єднуються кам’яними сходами, уздовж вулиць
– безліч зелених насаджень. Основними визначними пам'ятками є численні
фортифікаційні споруди, особливо замки, в яких виставлені колекції
старовинної зброї зі всієї Європи. Саме силует Монте-Титано з декількома
рядами фортечних стін на вершині є візитівкою міста.
Усі основні урядові будівлі Сан-Марино сконцентровані навколо єдиної
міської площі – площі Свободи. Тут знаходиться дуже красивий Будинок уряду,
побудований понад 100 років тому, але в тосканському стилі ХІV століття. З
інших найцікавіших об’єктів можна відзначити церкву Святого Франциска
(ХІV ст.), базиліку Сан-Марино, старий монастир капуцинів (ХVІ ст.).
У столиці країни чимало цікавих музеїв. У них зібрані унікальні колекції
давньої і сучасної зброї, старовинних автомобілів, воскових фігур. Увагу
туристів привертає до себе єдиний у світі Музей катувань, де можна побачити,
яких тортур зазнавали люди від інквізиції.
Один із середньовічних палаців розмістив у своїх приміщеннях міський
музей, бібліотеку, сховище стародавніх рукописів і картинну галерею. Завдяки
своєму старовинному ефектному вигляду місто часто проводить фестивалі,
театральні вистави, у тому числі і на лицарські теми. Тоді як декораціями
виступають справжнісінькі середньовічні стіни, замки та вежі. Усе це привертає
величезну кількість приїжджих, до послуг яких – велика кількість сувенірних
лавок. Сан-Марино славиться традиційними виробами: різними прикрасами,
виробами зі шкіри, дерева, кераміки, металу. Відоме місто і своїми
високоякісними винами й оливковою олією.
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Сьогодні Сан-Марино – наймальовничіше місто країни де невисокі однота триповерхові будівлі, оточені стінами й терасами міста, піднімаються
схилами гори. Місту вдалося зберегти свій середньовічний образ.
На вершині Монте-Титано розташований комплекс з трьох стародавніх
веж, зображення яких можна побачити на гербі держави, а також на місцевих
монетах євро. Тут чудово збереглася капела Святої Варвари. Найстаріша вежа,
що носить назву Гуаіта, сьогодні відкрита для туристів і є найбільш
відвідуваною пам’яткою країни, де зберігається старовинна зброя. Вежа Честь,
що входить в знаменитий баштовий комплекс, датується ХІІІ століттям. Вона
побудована на найвищій точці Монте-Титано. Ворота оборонної споруди були
зведені в ХVІ столітті. На території вежі Честь знаходиться Музей старовинної
зброї, де зберігаються зразки зброї різних епох. Третя башта комплексу,
Монтеле, була побудована в ХІV столітті. Споруджена у вигляді невеликого
п’ятикутника. Сьогодні ця вежа закрита для відвідувачів.

7. Міжнародні відносини
Сан-Марино стала членом Ради Європи в 1988 році, Організації
Об'єднаних Націй – у 1992 році. Не є членом Європейського Союзу та
Єврозони, проте використовує євро як свою валюту.
Експорт – 128 млн. доларів, імпорт – 287 млн. доларів. Експортується
будівельний камінь, тканини, каштани, пшениця, вино, шкіра, кераміка, лаки,
черепиця, меблі, цемент. Імпортуються різноманітні споживчі товари й
продукти харчування.
У списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Сан-Марино станом на
2015 рік налічується 1 найменування. Республіка Сан-Марино ратифікувала
Конвенцію світової культурної і природної спадщини 18 жовтня 1991 року.
Єдиний об’єкт, що міститься на території Сан-Марино, був внесений до списку
2008 року на 32й сесії Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО. Це історичний
центр Сан-Марино та гора Монте-Титано.

Цікаві факти
1. Сан-Марино – це найдавніша держава Європи, що збереглась в своїх
сучасних кордонах.
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2. Датою заснування крани вважається 301 рік, коли, згідно легенди, у
горах Монте-Титано оселився муляр Марино, рятуючись від переслідування за
свої християнські переконання.
3. У Сан-Марино ведуть своє літочислення, яке бере початок від дня
заснування держави, 3 вересня 301 року. Тому тут тільки початок ХVІІІ
століття.
4. Перша в світі конституція була прийнята саме в Сан-Марино, в 1600му
році.
5. Главами держави є два капітани-регенти, які обираються на 6 місяців
Генеральною радою. Їхні високі посади не оплачуються.
6. Коли Наполеон підійшов до Сан-Марино, він настільки здивувався
існуванню цієї маленької гірської країни, що відразу запропонував підписати
мирний договір, а також хотів подарувати деякі навколишні землі. Санмаринці
підписали мирний договір, а від подарунку відмовилися.
7. У країні дуже низькі податки, тому вона є привабливою для життя,
банківського сектора і ведення бізнесу.
8. Країна не має державного боргу, а жителі Сан-Марино мають щорічний
дохід на 40 % вищий, ніж жителі Італії.
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ГІБРАЛТАР
1. Загальні відомості
Девіз: "Ніким не завойований"

Прапор
Прапор Гібралтару – один із
символів Гірбалтару.
Офіційно затверджений
8 листопада 1982 року.
Прапор складається з двох
горизонтальних смуг – білого і
червоного кольорів. Білий колір
символізує мир і чесність,
червоний – силу, відвагу і
мужність. По середині
розташована фортеця з трьома
вежами, що характеризує
стратегічне положення
Гібралтару. З воріт замку
звисає золотий ключ, який
вказує на важливість колонії
при вході у Середземне море.

Герб
Герб Гібралтару – один із символів Гібралтару.
Затверджений в 1502 році, зображає тривежеву
червону фортецю, перед якою знаходиться золотий
ключ. Напис латинською мовою свідчить: "Це знак
гібралтарської скелі".
Герб був прийнятий королевою Ізабеллою Кастильською
у Толедо під час іспанського періоду в Гібралтарі.
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У сучасному світі залишилося не так уже й багато колоній. Однією з них є
Гібралтар – єдине колоніальне володіння у Європі. Гібралтар – це британська
заморська територія, розташована на вузькому гористому просторі на півдні
Піренейського півострова. Ця країна-місто розташована на півострові між
Середземним морем і затокою Альхесірас. Вона межує з Іспанією і має площу
6,5 км2. Значну частину цієї території займає Гібралтарська скеля заввишки
426 м. Гібралтарська скеля була відома ще у глибоку давнину під назвою
Калпа. Її, разом з горою Муса, що знаходиться на африканському березі
Гібралтарської протоки, вважали двома Геркулесовими стовпами, далі яких
довгий час не наважувалися запливати мореплавці Давньої Греції та Риму.
Столиця – Гібралтар.

Гібралтар: аерофотознімок.
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2. Сторінки історії
До початку VІІІ століття в районі Гібралтару не було постійних поселень. І
лише у 711 році маври (берберські племена з північно-західного узбережжя
Африки), що вдерлися до Іспанії, заснували біля підніжжя скелі фортецю, яку
назвали Джебель-ат-Тарік. Мабуть, звідси і пішла назва Джібралтар, яка згодом
перетворилася на сучасну. У 1462 році фортецю захопили іспанці. але під час
англо-іспанської війни у 1704 році вона дісталася англійцям, що було
закріплено Утрехтським миром 1713 року.
Унаслідок географічного положення, Гібралтар – один з важливих
стратегічних пунктів, що дозволяє контролювати вихід із Середземного моря і
підходи до нього з Атлантики. Британці перетворили Гібралтар на головну
фортецю, що контролювала цю територію. Значення її особливо зросло з
відкриттям у 1869 році Суецького каналу. Іспанія намагалася повернути собі
цю територію, але всі спроби виявилися марними. У 1967 році вона закрила
кордон із Гібралтаром, позбавивши його притоку значної кількості робочої
сили, телефонного та телеграфного зв’язку. Проте Велика Британія вжила
відповідних законів: висадила тут свої війська, надала економічну допомогу
колонії. Поступово деякі обмеження на кордоні були зняті.

3. Державний устрій та форма правління
За конституцією 1969 року Гібралтар є домініоном Великої Британії, тобто
колонією із самоврядуванням. Ним керує губернатор, якого призначає
англійська королева. Йому належить законодавча влада, а виконавча
здійснюється місцевим урядом.
Державний устрій – Британська заморська територія. Глава території –
Єлизавета ІІ. Губернатор – Сер Адріан Джоунс.
Велика Британія несе відповідальність за зовнішню політику, оборону і
внутрішню безпеку домініону. У 1989 році британський уряд оголосив, що
зменшить штат військового гарнізону. Виведення наземних військ почалося в
1991 році, але морські і повітряні сили залишилися.
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4. Населення
Чисельність населення Гібралтару, без урахування персоналу британських
військових баз, становить 33 140 осіб (2014 р.). Середня густина населення –
4 873 особи на 1 км2 (5е місце у світі по густоті населення).
Основні етнічні групи: британці (27 %), іспанці (24 %), італійці (20 %),
португальці (10 %), мальтійці (8 %), євреї (3 %), представники інших
національностей (1 %). За переписом 2001 року за національністю гібралтарці
становили 83,22 %, британці – 9,56 %, марокканці – 3,5 %, іспанці – 1,19 % та
"інші країни ЄС" – 1 %.
Офіційна мова Гібралтару – англійська. З погляду ЄС, жителі Гібралтару –
громадяни Великої Британії, а, отже, і члени ЄС. З 2003 року жителі Гібралтару
беруть участь у виборах Європарламенту.

5. Природні умови та ресурси
Рельєф території Гібралтару складається з 426-метрової Гібралтарської
скелі з юрського вапняку і вузької прибережної низовини навколо. Довжина
берегової лінії становить 12 кілометрів.
Клімат середземноморський з помірними зимами і теплим літом.
Абсолютний максимум температури повітря був відмічений у липні + 38ºС, а
абсолютний мінімум температури повітря у лютому становив + 1ºС. Середня
температура у січні становить + 16ºС, а середня температура у липні + 24ºС.
Флора і фауна. Гібралтарська скеля була оголошена природним
заповідником у 1993 році для захисту природи Гібралтару. У Гібралтарі зростає
більш як 600 видів рослин. Серед них є ендеміки, які у дикому вигляді ростуть
лише у Гібралтарі. Дуже поширеними є
чагарники маквіс.
На території Гібралтару мешкає єдиний
для Європи примат макака лісовий у дикому
стані.
Гібралтар має невеликий ботанічний
сад, площею 6 га.
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Ендеміки Гібралтару

Гібралтарський ботанічний сад

6. Економіка
Гібралтар – це стратегічна морська й авіаційна база з підземним штабом і
центром зв’язку військ НАТО; прикордонна зона з’єднується з іспанським
портом Ла-Лінеа. Економіка країни визначається потребами військово-морської
та

військово-повітряної

баз

і

порту,

що

знаходиться

на

перехресті

найважливіших шляхів із Середземного моря в Атлантику та з Європи в
Африку. Щороку сюди заходить близько 3 000 суден із різних країн. Останнім
часом тут швидкого розвитку набуває туризм. Країна-місто має чимале портове
господарство, доки, склади, підприємства харчової та швейної промисловості.
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У Гібралтарі майже немає вільної території під забудову, не кажучи вже
про сільськогосподарські угіддя. Проте тут все ж залишився маленький куточок
дикої природи. У верхній частині скелі охороняється колонія мавп, що живуть
на волі.
Статус відкритого порту, що має Гібралтар, сприяє жвавій торгівлі. Нижня
частина міста зайнята торговими вулицями з численними магазинами, а верхня
– забудована готелями, котеджами, ресторанами і казино. В його архітектурі
знайшли відображення різні стилі: іспанський, мавританський і сучасний. На
вузеньких вулицях Гібралтару можна почути мови народів майже усього світу,
проте, передусім, відчувається його близькість до Іспанії.

Запитання та завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте

економічні

досягнення

Бельгії,

Нідерландів

та

Люксембургу. Які чинники визначають місце цих держав в економічному житті
Євросоюзу?
2. Назвіть

всесвітньовідомі

твори

архітектури

та

мистецтва,

які

зберігаються у державі-місті Ватикан.
3. Охарактеризуйте засоби, за допомогою яких Андоррі, Монако,
Ліхтенштейну та Сан-Марино дається підтримувати конкурентоспроможність
власних економік.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНА
ГРА "СЛАБКА ЛАНКА"
Гра – це один з найефективніших видів навчання.
Правила гри. Всі гравці стають у коло, кожному з них ставлять одне
запитання. Гравець має право поміркувати 10 секунд, а потім озвучити свою
відповідь. Якщо відповідь неправильна, гравець вибуває з гри. У результаті
залишиться тільки найсильніший. Грайте і перемагайте!

СЛАБКА ЛАНКА
"Географія Європи"
1. Це місто "стоїть на семи пагорбах". (Рим).
2. За легендою, цю країну в 301 році заснував Святий Марин. (СанМарино).
3. Столиця, яка розміщена на річці Тібр. (Рим).
4. У якій країні живе примат макака лісовий у дикому стані? (Гібралтар).
5. У якій країні була прийнята перша у світі конституція? (Сан-Марино, у
1600 році).
6. Яка країна займає перше місце в Європі за обсягом ВВП на одну особу
та друге місце в світі після Катару? (Ліхтенштейн).
7. У якій країні кожного року 3 вересня проводяться змагання зі стрільби з
арбалета за правилами ще з 1537 року? (Сан-Марино).
8. В якій країні знаходиться найбільший термальний комплекс? (Андорра).
9. Як

поділяють

країни

за

державним

устроєм?

(Унітарна

та

федеративна).
10.Як поділяють країни за формою правління? (Республіка та монархія).
11.Назва

якої

країни

походить

від

назви

правлячої

династії?

(Ліхтенштейн).
12.В якій країні Європи найбільше поліцейських – один на кожні 60
жителів? Тут найвищий рівень безпеки. (Монако).
13.Яка країна має рівень безробіття 0 %? (Ліхтенштейн).
14.Яка країна найменша у світі за своєю площею? (Ватикан).
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15.Яка країна має титул найдавнішої республіки у світі? (Сан-Марино).
16.Яка держава розміщена на території столиці іншої держави? (Ватикан).
17.У якій країні рівень урбанізації становить 100 %? (Монако).
18.У якій країні жителі ведуть свій власний відлік часу? (Сан-Марино).
19.У якій країні населення має найвищу в світі тривалість життя? (Монако,
92 р.).
20.У якій країні відсутні річки та озера? (Мальта).
21.Який девіз Європейського Союзу? (Єдність у різноманітності).
22.Яка країна займає перше місце в Європі за густотою населення?
(Монако, 18 285 осіб/км2).
23.Яка символіка прапора Європейського Союзу? (Це синє полотнище з 12
жовтими зірками, які утворюють коло посередині, зірки символізують
народи Європи в колі, знаку єдності).
24.Коли був затверджений прапор Європейського Союзу? (8 грудня
1955 року).
25.Яка столиця є найвисокогірнішою столицею в Європі? (Андорра-лаВелья, 1 023 м).
26.У якій країні знаходиться єдиний у світі музей катувань, де можна
побачити, яких тортур зазнавали люди від інквізиції? (Сан-Марино).
27.В якій країні побудований найбільший християнський храм світу?
(Ватикан, собор Святого Петра).
28.Гірськолижний курорт якої країни вважають найбільш сонячним?
(Андорра).
29.У якій країні ув’язнених менше 10 осіб та їжу яким привозять з
ресторану, так як керівництво в’язниці не вважає за доцільне наймати на
роботу свого кухаря? (Ліхтенштейн).
30.Яка країна займає перше місце в світі за виплавкою сталі на одну особу?
(Люксембург).
31.Яка країна є найбільшим постачальником квітів? (Нідерланди).
32.Яка країна є найбільшим постачальником діамантів на світовий ринок?
(Бельгія).
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