
БЕЛЬГІЯ
Офіційна назва - королівство Бельгія.
Держава у Західній Європі. На півночі омивається

Північним морем. На суходолі межує на півночі з Ні-
дерландами, на сході – з Німеччиною і Люксембургом,
на півдні – з Францією.

Площа – 30510 км²,
Столиця — Брюссель — 959 тис. осіб (за переписом

2002 р.)
Найбільш поширена релігія — католицизм.
Бельгія – член ООН, НАТО, ЄС.
Бельгія — конституційна монархія. Глава держави — король, який затверджує закони,

має право розпускати парламент, призначає міністрів та суддів всіх інстанцій. Законо-
давча влада в країні належить парламентові, що складається з палати представників і се-
нату. Члени парламенту (за винятком частини сенаторів, яких обирають ради провінцій
і сам сенат) обираються громадянами Бельгії віком від 21 року. Обраними до палати пред-
ставників можуть бути особи, які досягли 25 років, а до сенату — 40 років. У Бельгії діє
пропорційна виборча система. Згідно з діючою конституцією 1831, виконавча влада на-
лежить королю, фактично вона здійснюється урядом. Місцевими справами за конститу-
цією відають виборні провінціальні та комунальні ради і призначувані королем
губернатори, комісари та бургомістри

ДАНІЯ
Офіційна назва - королівство Данія.
Королівство Данія є конституційною монархією,

розташоване у північно-західній частині Європи на пі-
вострові Ютландія та 406-ти островах (з них населені
97). До складу Королівства Данія входять також на пра-
вах автономії Фарерські острови і найбільший у світі
острів Гренландія.

Площа території країни — 43 тис. кв. км. Крім
цього, площа автономії Фарерських островів — 1,4 тис.
кв. км, Гренландії — 2,176 млн. кв. км. Столиця — Копенгаген (з передмістями — 1,6
млн. жителів, 2006) — історичний центр країни. Населення Власне Данія — 5,43 млн.
осіб (2006). Гренландія (2006) — 56,901. Фарерські острови (2006) — 48,178. Щільність
населення 126 на кв. км.

Данія - конституційна монархія, де Королева виконує роль голови держави, а уряд
формується з парламенту, "фолкетингу". Парламент у Данії однопалатний; депутати оби-
раются шляхом пропорційного представництва, хоча кожен член парламенту також пред-
ставляє виборчий округ. Чотири з 179 членів Парламенту обираються від Гренландії та
Фарерських островів. Загалом, Уряд Данії є урядом меншості (що не містить парламен-
тської більшості), що означає, що політика Данії заснована на компромісах різноманіт-
них політичних партій. У випадку, якщо Фолкетинг висловлює недовіру уряду, уряд
повинен піти у відставку чи провести вибори.

Конституція надає чимало влади місцевим органам (14 графств і 277 муніціпалитетів).

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Офіційна назва - Сполучене Королівство Великої

Британії та Північної Ірландії
держава у Західній Європі, відома також як Сполу-

чене Королівство, Велика Британія, Великобританія,
просто Британія.

Сполучене Королівство було сформоване серією т.
зв. «Об'єднувальних Актів», які об'єднали раніше самоврядні нації Англії, Шотландії та
Уельсу з провінцією Північної Ірландії, що є частиною острова Ірландія (решта Ірландії
вийшла зі Сполученого Королівства 1922 року). Складається з 4-х історико-географіч-
них областей: Англії, Шотландії, Уельсу й Північної Ірландії (Ольстер). Найбільші міста
Бірмінгем, Ліверпуль, Манче¬стер в Англії; Белфаст та Лондондеррі в Північній Ірлан-
дії; Единбург і Глазго в Шот-ландії; Суонсі і Кардіфф в Уельсі.

Площа – 244100 кв. км.
Столиця — Лондон.
Політична система — ліберальна демократія;
Грошова одиниця — фунт стерлінгів.
Населення 57121 тис. (1990), 59,055 млн чол. (2001). (81,5 % англійці, 9,6 % шот-

ландці, 1,9 % валійці, 2,4 % ірландці, 1,8 % ольстерці).
Велика Британія — одна з найбільш економічно високорозвинених індустріальних

країн світу. Основні галузі економіки: машинобудівна, електрообладнання та автоматика,
корабле- та авіабудівна, електроніка, металургія, хімічна, вугільна, нафтова, паперова,
харчова, текстильна, легка промисловість. Розвинуті всі види сучасного транспорту. Гол.
порти: Лондон, Ліверпуль, Манчестер, Мілфорд-Гейвен, Галл, Саут-Гемптон, Іммінгем.

НОРВЕГІЯ
Офіційна назва - королівство Норвегія.
Держава у Північній Європі, в західній частині

Скандинавського п-ова. Член Європейської Асоціації
вільної торгівлі, а також СОТ, МБРР, МВФ, МФКК,
НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ та інших.

Населення – 4,72 млн. чоловік. Політична система -
конституційна монархія. Норвегія – високорозвинена ін-
дустріальна країна. Адміністративний устрій – 19
фюльке (fylke - область), у тому числі місто Осло, прирівняне до фюльке. Фюльке поді-
ляються на сільські (herreds-kommuner) і міські (by-kom-muner) комуни.

Зовнішні території у Північному Льодовитому океані - адміністративний округ Сваль-
бард (Svalbard - група островів у Північному Льодовитому океані). Територія - 62,4 тис.
кв. км. Населення - 3,2 тис. осіб (січень 1997 р.). Адміністративний центр - Лонгьїр.
Ос¬новна частина Свальбарду - архіпелаг Шпіцберген (Spetsbergen). Норвезький суве-
рені-тет над Шпіцбергеном встановлено Паризьким договором 9 лютого 1920 р. Офі-
ційно Шпіцберген оголошено частиною норвезької території з 14 серпня 1925 р.
Губернатор призначається Державною радою Норвегії терміном на 3 роки з можливим
продовжен-ням на два роки.
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ВВ ii сснниикк
Навчально-наукового  центру  з  є вропейсько ї  та  

є вроатлантично ї  інтеграц і ї  Укра ї ниВВii ссннииккВВ ii сснниикк
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ

НАТО або Північноатлантичний Альянс – міждержавне політико-військове об’єднання країн Західної, Центральної, Східної Європи та північної
Америки. Міжурядова організація, у якій всі держави-члени повною мірою зберігають суверенність і незалежність. 

У період між 1945-м та 1949 рр. держави Західної Європи та їхні союзники в Північній Америці, перед якими стояла гостра потреба повоєнної від-
будови економіки, з тривогою спостерігали за експансіоністською політикою СРСР. Виконавши зі свого боку взяті під час війни зобов’язання щодо
скорочення оборонних структур та чисельності збройних сил, уряди західних держав виявляли дедалі більшу занепокоєність, оскільки стало зрозу-
міло, що керівництво Радянського Союзу мало намір повністю зберегти свої збройні сили. Більше того, з огляду на проголошені ідеологічні цілі Ко-
муністичної партії Радянського Союзу стало очевидно, що всі заклики до поваги Статуту ООН та міжнародних домовленостей, які були досягнуті
наприкінці війни, не гарантували суверенітету та незалежності. Ці побоювання посилились після того, як багатьом країнам Центральної та Східної
Європи були нав’язані недемократичні форми правління, жорстоко придушувались будь-які прояви опозиції, зневажались елементарні права людини,
громадянські права і свободи. Виникло два політичних блоки. Крім того, непевності ситуації додавав той факт, що в урядах і парламентах багатьох
західних країн були представлені впливові комуністичні угрупування. 

Вважається, що НАТО народилася, як результат нездатності ООН того часу забезпечити мир у світі, тоді, коли СРСР ветував багато постанов Ради
безпеки цієї організації. 

Створений у 1955 році так званий Варшавський договір став фактично геополітичною противагою НАТО і конфронтація між цими блоками сфор-
мувала упереджене ставлення населення як України, так і інших пострадянських країн до цілей і засобів діяльності організації Північноатлантичного
договору.

Країни члени НАТО:
• з 4 квітня 1949 (країни-засновники): Бельгія, Великобританія, Данія, Франція, Нідерланди, Ісландія, Канада, Люксембург, Норвегія, Португа-

лія, США, Італія;
• з 18 лютого 1952: Греція, Туреччина;
• з 6 травня 1955: Німеччина;
• з 30 травня 1982: Іспанія;
• з 12 березня 1999: Чехія, Польща, Угорщина;
• з 2 квітня 2004: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія;
• з 2 квітня 2008: Албанія, Хорватія.



США
Офіційна назва - Сполучені Штати Америки 
Держава в Північній Америці, що складається з 50

штатів: Аляски, Гаваїв і 48 штатів на території між
Атлантичним і Тихим океа¬нами і між Канадою і
Мексикою. Крім того, виділено федеральний (сто-
личний) округ Колумбія. Володіння США: Віргінські
о-ви у Вест-Індії, Східне Самоа, Гуам та інші острови
в Океанії.

Площа країни 9629,09 тис. км2. Населення 272,64 млн. чол. (2001). Столиця Вашин-
гтон.

США – федеративна конституційна республіка, в якій владні повноваження розпо-
діяються між федеральним урядом і урядами 50 штатів. Виконавча, законодавча і судова
влади — представлені відповідно Президентом, Конгресом і Верховним Судом.

Кожен із 50 штатів має свою конституцію, систему органів влади і управління. Кож-
ний штат підрозділяється на округи (всьго 3041), які традиційно називають графствами
(в штаті Луїзіана — приходами). Самі округи діляться на муніціпалітети (всьго 19 078)
і тауншіпи (всього 16 734). Перші здійснюють місцеве самоуправління в містах, другі —
в сільській місцевості (в Новій Англії обидві одиниці називають тауни).

США – високорозвинена індустріально-аграрна країна; держава-гігант, провідна еко-
номічна і військова держава світу; займає 3-є місце в світі за площею і чисельністю на-
селення. США мають високорозвинену і диверсифіковану промисловість, основними
галузями якої є загальне, транспортне і електротехнічне машинобудування, видобуток
корисних копалин, хімічна та харчова промисловість, виробництво металовиробів та ін.
Розвинуті всі види сучасного транспорту (залізничний, автомобільний, морський, вну-
трішній водний, повітряний і трубопровідний).

НІДЕРЛАНДИ
Офіційна назва -  королівство Нідерланди. 
Країна на заході Європи біля Північного моря.

Разом з Нідерландськими Антильськими островами й
Арубою складає Королівство Нідерландів. Межує на
сході з Німеччиною, на півдні – з Бельгією, північні і
західні береги омиваються Північним морем. До
складу Королівства Нідерландів, крім основної те-ри-
торії в Європі, входять Нідерландські Антильські о-ви
і о. Аруба у Вест-Індії. Часто країну називають Голландією за назвою найбагатшої і впли-
вової з семи провінцій, що спочатку входили в Республіку Сполучених провінцій Нідер-
ландів у 16 ст.

Слід зауважити, що Голландія є лише складовою частиною Нідерландів — реґіоном
в їхній центральній та західній частині, тому називати так цілу країну є некоректним.

Нідерланди це Конституційна монархія. Нідерланди стали однією з перших країн в
Європі, що зробили перехід від абсолютної монархії до конституційної монархії і пар-ла-
ментської демократії. Монарх Нідерландів офіційно є главою держави, проте делегує
владу кабінету міністрів. Законодавчою владою володіють Генеральні штати (парламент)
і у меншій мірі уряд. 

ІСЛАНДІЯ
Офіційна назва - Республіка Ісландія. 
Держава та однойменний острів у північній Атлантиці,

знаходиться на південь від по¬лярного кола між Гренлан-
дією і Норвегією, в північній ча-стині Атлантичного
океану. Ісландія – найбільш західна європейська країна із
найпівнічнішою столицею світу. Вона має площу 103 000
кв. км., з півночі на південь її протяжність складає 306 км.,
а з заходу на схід - 480 км. Столицею країни є Рейк'явік, з

кількістю населення 116 642 чоловік. 
Ісландія є республікою. На чолі держави стоїть президент, що обирається прямим та-

ємним голосуванням кожні чотири роки. 
Ісландія — член ООН, НАТО. Грошова одиниця: ісландська крона.
Ісландія - одна з найбезпечніших країн у світі. Вона є прикладом того, що можна по-

будувати суспільство, вільне від страху. Ісландці турботливі й уважні не лише до природи
свого рідного острова, вони також активні й енергійні в освоєнні, здавалося б, віддале-
ної від них світової культури: ісландці є однією із самих освічених і читаючих націй у
світі. Їхня грамотність складає 100%, практично всі ісландці володіють англійською
мовою, а по кількості книг, що видаються на душу населення, Ісландія займає перше
місце у світі.

КАНАДА
Найбільша держава в Північній Америці, друга

країна за територією у світі. Площа 9976 тис. км2. На-
селення 30,3 млн. чол. (2001). Сто-лиця – Оттава. Дер-
жавний устрій Канади — федеральна конституційна
монархія з розвиненою парламентською демократією.
Глава держави — король

або королева Великої Британії; зараз це Єлізавета
Друга, яка має титул королеви Канади і яку в країні представляє генерал-губернатор Ка-
нади. Кандидатів на цю чотирьохрічну посаду призначає діючий прем'єр-міністр і за-
тверджує королева.

У країні діє парламентська система демократії з федеральною системою парламен-
тського уряду. Прем'єр-міністр Канади — глава уряду. За традицією це лідер політичної
партії, яка отримує більшість у Палаті Громад парламенту. Прем'єр-міністр формує ка-
бінет міністрів, який формально призначається генерал-губернатором Канади. Кабінет
Міністрів традиційно складається з членів партії прем'єр-міністра і, як правило, з депу-
татів Палати Громад. Виконавча влада в країні належить прем'єр-міністру і Кабінету; мі-
ністри перед вступом на посаду складають присягу вірності Королеві, щоб формально
стати королівськими міністрами.

ЛЮКСЕМБУРГ
Офіційна назва - Велике Герцогство Люксембург.
Держава в Західній Європі. На півночі і заході

межує з Бельгією, на сході — з Німеччиною, на
півдні — із Францією. Разом з Бельгією і Нідерлан-
дами Люксембург входить у Бенілюкс. Площа
країни 2586 км².

Населення Люксембургу складає близько 425
тис. чоловік, середня щільність населення близько

164 чо-ловік на км². 
Місто Люксембург — одна з трьох столиць ЄС (Європейський парламент, фінансові

та судові установи). Грошова одиниця — євро. 360 тисяч туристів і 290 мільйонів дола-
рів прибутку. Архітектурна спадщина середньо-віччя. У списку ЮНЕСКО — стародавні
квартали і фортифікаційні споруди міста Люксембурга.

Державний лад Люксембургу — конституційна спадкова монархія. Відповідно до
конституції (що діє з 1868 року), монарх одноосібно здійснює виконавчу владу; визначає
порядок організації уряду, його склад, затверджує й обнародує закони, призначає на ци-
вільні і військові посади, командує збройними силами, укладає міжнародні договори
тощо.

ФРАНЦІЯ
Офіційна назва Французька Республіка держава на

заході Європи.
Столиця — Париж - 2,116 млн. жителів (1999 р.). З

передмістями - близько 10 млн. жителів. 
Територія — 551,6 тисяч км2.
Адміністративний устрій: 100 департаментів, 22 ме-

тропольських та 4 заморських області, 342 округи, ко-
муни. Існує також поділ на 37 історичних провінцій.

Членство в міжнародних організаціях: Франція є
членом ООН і більшості спеціалізованих агентств цієї організації, ОБСЄ, ЄС, НАТО,
Організації економічного співробітництва і розвитку.

Франція – високорозвинена індустріально-аграрна країна. За розмірами ВВП і обся-
гом промислового виробництва Франція займає одне з провідних місць у західному світі
(разом зі США, ФРН, Великобританією та ін.).

У 90-х роках країна займала 5 - 6 місце в світі за розмірами ВВП і промислового ви-
робництва. Франція має широку мережу зовнішньоекономічних зв'язків, інвестує значні
капітали в економіку інших країн, і в той же час в її економіку поступають капіталов-
кладення розвинених країн, в першу чергу США і країн ЄС. Головну роль в промисло-
вості виконують декілька десятків монополій, які володіють автомобільною, нафтовою,
хімічною промисловістю і точним машинобудуванням. Разом з тим в легкій, харчовій
промисловості, торгівлі в сільському господарстві переважають дрібні підприємства. 

БОЛГАРІЯ
Офіційна назва -  Республіка Болгарія. 
Держава у Півд.-Сх. Європі. Розташована в схід-

ній частині Балканського півострова.
Площа - 110 910 км². Населення (оцінка 2005 р.) 7

450 тис.
Болгарія - республіка з парламентським правлін-

ням (за Конституцією РБ, прийнятою 12 липня 1992
року). Глава держави - Президент, законодавчу владу

здійснюють Народні збори, виконавчим органом влади є Рада Міністрів (уряд).
Членство у міжнародних організаціях: ООН (з 1955 р.), НАТО (з 2004 р.), ЄС (з 2007

р.)
ВВП (ПКС)  2004 р., оцінка
- Повний     $61,63 млрд.
- На душу населення $8 200
Національна валюта – лев .

ЧЕХІЯ 
Держава на сході Центральної Європи, що межує

на півночі і заході з Німеччиною, на північному сході
– з Польщею, на південному сході – зі Словаччиною,
на півдні – з Австрією.

Площа держави – 78864 км². Населення – 10 250
тис. (2003). Столиця — Прага.

Чехія – індустріально-аграрна країна, яка має об-
межену паливно-енергетичну і мінерально-сировинну
базу. 

ВВП – $ 53 млрд. Темп зростання ВВП – (-2,3%)%. ВВП на душу населення – $ 5142.
Прямі закордонні інвестиції – $ 1,9 млрд. Імпорт (нафта, природний газ, хімікалії і на-пів-
фабрикати для чеської промисловості) – $ 40,6 млрд (г.ч. Німеччина – 34,4%; Словач-
чина – 7,2%; Австрія – 5,9%; Росія – 5,5%; Італія – 5,2%; Франція – 4,4%). Експорт
(будівельні матеріали, ліс і металовироби, транспортне обладнання, медичне обладна-
ння, текстильні вироби, меблі, швейні вироби і взуття) – $ 37,2 млрд. (г.ч. Великобрита-
нія – 3,4%; Франція – 2,5%).

Чехія – індустріально-аграрна країна, яка має обмежену паливно-енергетичну і міне-
ральносировинну базу. Найбільш значні запаси вугілля. Провідні галузі промисловості:
паливно-енергетична, чорна металургія, машинобудівна, вугільна, хімічна, легка і хар-
чова промисловість. Транспорт: залізничний, автомобільний, річковий, повітряний.
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ІТАЛІЯ
Офіційна назва -  Італ�ійська Респ�убліка.
Держава на півдні Європи, в Середземномор'ї. Зай-

має Апеннінський п-ів, Паданську рівнину, півд. схили
Альп, о-ви Сицилія, Сардинія та ін. На суходолі Італія
межує з Францією на північному за-ході, з Швейцарією
і Австрією на півночі і з Словенією на північному сході.

Площа – 301,23 тис. км2. Населення – 56,59 млн чол.
(2001). Столиця — Рим.

Територія Італії поділена на 20 областей (regione), 5 з яких мають особливий статус.
Області в свою чергу є розподілені на 109 провінцій (provincia), в тому числі 7 заснова-
них нещодавно в 2002—2004 роках. Автономна область Валле-д'Аоста не має розподілу
на провінції. До складу провінцій входять комуни (comuna).

Згідно з республіканською Конституцією Італія є «демократична Республіка, що зас-
нована на праці. Вища влада належить народу, який втілює її в формах і межах, визна-
чених Конституцією». Італія — високорозвинена індустріально-аграрна країна, яка за
обсягом промисло-вого виробництва на межі ХХ-ХХІ ст. входить у число 10 найбільш
розвинених країн світу. Основні галузі промисловості: машинобудівна, текстильна і
швейна, залізо- і ста-леливарна, хімічна, харчова, моторобудівна, туризм. Найважливіший
сектор економіки Італії — обробна промисловість. Транспорт — залізничний, автомо-
більний, морський, повітряний.

ГРЕЦІЯ
Офіційна назва - Грецька Республіка.
Держава в Європі ропі на півдні Балканського п-ва і

прилеглих о-вах Егей-ського та Іонічного морів. Матери-
кова частина Греції з трьох сторін омивається морями, бе-
регова лінія сильно по-різана і має довжину 4100 км (з
урахуванням островів – бл. 15 000 км). На півночі країна
межує з Албанією, Македонією і Болгарією, на сході – з
Туреччиною. Південні береги омиваються Середземним

морем, західні – Іонічним і східні – Егейським.
Площа 131,94 тис. км². Чисельність населення – 10,515 млн. чол.(2001). Столиця –

Афіни.
Членство в міжнародних організаціях: ООН, ЄС, ОБСЄ, Міжпарламентський союз,

Міждержавна організація економічного співробітництва і розвитку, Чорноморське еко-
номічне співробітництво.

Греція – індустріально-аграрна держава з середнім рівнем розвитку виробництва. Ос-
новні галузі промисловості: текстильна (домінує), хімічна, нафтохімічна, туризм, хар-
чова та тютюнова, гірнича, паперова, цементна, металовиробна. Розвиваються
електротехніка, деякі види машинобудування, виробництво будматеріалів.

Потреби Греції в рідкому паливі на 95% покриваються за рахунок імпорту. Викори-
стовуються також запаси місцевого бурого вугілля. Виробництво електроенергії, що скла-
дає державну монополію, швидко розвивалося з середини 1960-х років за рахунок пуску
нових тепло- і гідроелектростанцій. ГЕС виробляють біля третини всієї електроенергії,
інше припадає на частку ТЕС.

ТУРЕЧЧИНА
Офіційна назва - Республіка Туреччина. 
Країна, розташована між Чорним і Середземним мо-

рями, межує на сході з Вірменією, Грузією й Іраном, на
південному сході з Іраком і Сирією, на сході з Грецією
й Егейським морем, на північному заході з Болгарією.
Член органі-зації Чорноморського Економічного Спів-
робітництва, НАТО, ООН, кандидат до Європейського
Союзу (EU). Сучасна Туреччина, чиїм попередником
була 600-літня Османська імперія, з'явилася на політичній карті світу після Першої сві-
тової війни.

У адміністративному відношенні Туреччина ділиться на 75 провінцій, об'єднаних в 7
географічних областей.

Туреччина – індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: гірнича
(вугілля, хроміти, бор, мідь), чорна і кольорова металургія, нафтопереробна, машинобу-
дування, паперова, харчова. Транспорт – автомобільний, залізничний, трубопровідний,
морський, річковий, повітряний.

Темп зростання ВВП – 2,8%. ВВП на душу населення – $3167. 

НІМЕЧЧИНА
Республіканська, демократична, федеральна держава

у центрі Європи.
Німеччина є членом Європейського Союзу, НАТО і

«Великої вісімки», претендує на постійне членство в Раді
Безпеки ООН.

Німеччина поділена на 16 політико-адміністратив-
них територій (федеральних земель).

Населення Німеччини - 83 мільйонів мешканців, з
них 75 мільйонів з німецьким, а 8 мільйонів з іноземним громадянством. 

Столиця Німеччини – Берлін, де знаходиться і федеральний уряд. У Федеративній
Республіці Німеччина здійснюється поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. За-
конодавчу гілку влади представляє двопалатний парламент, який складається з Нижньої
палати (Бундестагу), яка обирається на 4-річний термін і складається з 669 де-путатів, що
обираються на загальних виборах, та Федеральної Ради (Бундесрату), яка складається з
69 представників земель (кожна з 16 земель має визначену кількість голо-сів: від 3 до 6).

Виконавчу гілку влади представляє федеральний уряд з федеральним канцлером на
чолі, який обирається парламентом, а висувається президентом. Судова влада представ-
лена Федеральними судами.

ІСПАНІЯ
Офіційна назва - королівство Іспанія.
Держава на півд.-заході Європи. Займає б.ч. Піре-

нейського п-ова, Бале-арські і Пітіузькі о-ви в Серед-
земному м., Канарські о-ви в Атлантичному ок. Іспанія
омивається Середзем-ним морем і Атлантичним океа-
ном.

Площа 504,75 тис. км2. Населення 40,491,051 чол.
(Оцінка 2008 р.). Столиця – Мадрид (2,905 млн. жите-
лів).

Іспанія — конституційна монархія. Глава держави — король, однак реальна викона-
вча влада належить прем'єр-міністру, який очолює уряд. Законодавча влада здійснюється
Генеральними кортесами - парламентом, що складається з Сенату і .

Членство у міжнародних організаціях — СОТ, МБРР, ОБСЄ, МВФ, НАТО, ООН,
МФЧХ, ОЕСР, РЄ, ЄКА, ЄМС, ЄС.

Іспанія поділяється на 19 автономних областей: Андалузія, Арагон, Астурія, Бале-
арські острови, Країна Басків, Канарські острови, Кантабрія, Кастилія і Леон, Кастилія-
Ла Манча, Каталонія, Сеута, Естремадура, Галісія, Мадрид, Мелілья, Мурсія, Наварра,
Ріоха, Валенсія, що поєднують 50 провінцій.

ПОЛЬЩА
Офіційна назва -  Республіка Польща. 
Держава у Центральній Європі у складі Європей-

ського союзу. 
Площа - загалом 312 679³ км². Населення - 38 518

тис. чол. (оцінка 2007 р.).
Сучасний адміністративний поділ Польщі введений

1 січня 1999 року в результаті адміністративної ре-
форми. Кількість воєводств (пол. wojewуdztwo) скоро-

чено до 16. Воєводства поділяються на 308 повітів (пол. powiat), включаючи 65 міст, що
мають статус міських повітів. Повіти розділені на 2489 ґмін (пол. gmina).

Польща — індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: машинобу-
дування, металургійна, гірнича (вугільна, сірчана та ін.), хімічна, кораблебудування, хар-
чова, текстильна та легка промисловість. ВВП — $ 149,8 млрд. Темп зростання ВВП —
4,8 %. ВВП на душу населення — $3877. 

Членство в міжнародних організаціях: ООН, НАТО, ОБСЄ, Організація Економічної
Співпраці і Розвитку, СОТ, МВФ, Європейський Інвестиційний Банк, Європейський
Союз, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, ЄБРР, Рада Балтійських Держав, Єв-
ропейська Асоціація Вільної Торгівлі, Центрально-Європейське Об'єднання Вільної Тор-
гівлі (CEFTA), ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВОЗ, ЦЄІ.

ПОРТУГАЛІЯ
Офіційна назва - Португальська Республіка.
Держава на крайньому півд.-заході Європи. Розта-

шована в західній частині Піренейського п-ова, а також
на о-вах Азорських і Мадейра в Атлантичному океані
Межує з Іспанією.

Політична система - демократична республіка
Чисельність населення за даними 1999 р. – 
9 920 тис.
Членство в міжнародних організаціях - Португалія

є членом ООН, СОТ, МВФ, ВОЗ, НАТО, ЄС, Організації економічного співробітництва
і розвитку.

Португалія – індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: текстильна
та легка промисловість, деревообробна та паперова, металургійна, нафтопереробна, хі-
мічна, гірнича, рибна, виноробство. Адміністративний устрій – 22 округи (distrito), які по-
діляються на райони (concelho), а ті в свою чергу - на парафії (freguesia), 2 автономні
області: Азорські острови та Архі-пелаг Мадейра, Відстань від континентальної частини
країни до Азорських островів -1500 км, до Мадейри - 650 км. Залежна заморська тери-
торія - Макао в Східній Азії не-подалік Гонконгу. Райони Лісабона і Порту поділяються
на квартали (bairro), квартали - на парафії. Крім того, континентальна Португалія поді-
ляється на 11 історичних про-вінцій.

ЕСТОНІЯ
Офіційна назва - Республіка Естонія.
Країна Північної Європи, обмежена Балтійським

морем на заході та Фінською затокою на півночі.
Естонія має кордон з Латвією на півдні та з Росій-
ською Федерацією на сході, а також морський кор-
дон з Фінляндією на півночі та Швецією на заході.

Естонія є конституційною демократією, прези-
дент якої обирається однопалатним парламентом
кожні п'ять років. Уряд або виконавча влада формує

прем'єр-міністр, якого призначає президент. Уряд складається з 14 міністрів і признача-
ється президентом після схвалення парламентом.

Законодавча влада належить однопалатному парламентові, Riigikogu — Державній
Асамблеї, яку складає 101 депутат. Депутатів на чотирирічний термін обирає безпосе-
редньо народ. Верховний суд — Державний Суд або Riigikohus, складають 17 суддів, го-
лову Верховного суду пропонує парламентові президент, і парламент призначає його на
довічний термін.

Естонія поділяється на 15 адміністративних одиниць першого порядку. За географіч-
ним та демографічним розміром це — повіти.

ВВП на душу населення становить $12 300 і є найбільшим серед країн Балтії.
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ЛАТВІЯ
Офіційна назва - Латвійська Республіка.

Держава в Східній Європі. Розташована в східній
При-балтиці, на північному сході Європи. На півночі
межує з Естонією (загальний кордон — 339 км), на
сході — з Росією (217 км), на півдні — з Білоруссю (141
км) і Ли¬твою (453 км). На заході омивається Балтій-
ським морем. Площа 64,1 тис. км2. Населення 2 281 200

(2007).
У вересні 1991 Латвія стала членом ZOPI, в 1992 — членом Всесвітнього банку і Між-

народного валютного фонду, а в 1995 — членом Ради Європи. 29 березня 2004 Латвія
приєдналася до НАТО, 1 травня 2004 стала членом Европейского Союзу.

Державний устрій — республіка. Глава держави — Президент. Глава уряду —
Прем'єр-міністр. Законодавчий орган — однопалатний Сейм.

Членство у міжнародних організаціях — ЄС, ООН, НАТО, Рада Європи, ОБСЄ, МБРР,
МВФ, Світовий банк, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Міжнародна федерація Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця (МФЧХіЧП).

Латвія — індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: автомобіле-
будівна, сільськогосподарське машинобудування, радіоелектронна, фармацевтична,
тек¬стильна та ін.

ВВП — $ 5,7 млрд. Темп зростання ВВП — 3,6 %. ВВП на душу населення — $ 2328. 
Латвія поділяється на 26 районів (rajoni). Є також сім міст (lielpilsētas), які мають

окремий статус. Латвія також історично, культурно і конституційно поділяється на чотири
регіони: Латгале, Земгале, Курземе, Відземе.

ЛИТВА
Офіційна назва - Литовська республіка.
Держава в Північній Європі, одна з трьох прибал-

тійських республік, розташованих на східному узбе-
режжі Балтійського моря.

Площа: 65 301 км2. Населення: 3 440 600 (лютий
2005). Столицею Литовської республіки є Вільнюс (з
1323 до 1919 та з 1940 до сьогодні). З 1919 по 1940
сто¬лицею був Каунас.

Територія Литви розділена на 10 повітів (лит. apskritis). Повіти утворюють території
самоврядувань (лит. savivaldybė) 9 міст і 43 районів, а також 8 знову утворених самов-ря-
дувань. Самоврядування діляться на староства (лит. seniūnija).

Литва – розвинена індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: елек-
тромоторна, радіоелектронна, нафтопереробна, кораблебудівна, харчова, сільськогоспо-
дарське машинобудування, оптичне обладнання, гірнича. 

ВВП – $ 8 млрд. Темп зростання ВВП – 5,1%. ВВП на душу населення – $ 2197. 

РУМУНІЯ
Держава у південній частині Європи, в основному в

басейні нижнього Дунаю. На сході омивається Чорним
м. Румунія межує на півночі з Україною, на північному
сході – з Молдовою, на пів-денному заході – з Сербією,
на північному заході - з Угорщиною а на півдні – з Бол-
гарією.

Державний устрій - демократична республіка. Глава
держави - Президент, глава уряду - прем'єр-міністр. За-
конодавчий орган - двопалатний парламент, який скла-

дається з Сенату (Senat, 137 місць) і Палати депутатів (Camera Deputaţilor, 332 місця).
Румунія поділяється на 41 повіт; сто-лиця виділена у самостійну адміністративно-тери-
торіальну одиницю.

Членство у міжнародних організаціях — ООН, ОБСЄ, РЄ, СОТ, МБРР, МВФ,
МФЧХіЧП, НАТО.

Румунія – індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: гірнича, лі-со-
матеріалів, металургійна, хімічна, машинобудування, харчова, нафтопереробна. ВВП – $
29,4 млрд. Темп зростання ВВП – (-7,5)%. ВВП на душу населення – $1310. Прямі за-кор-
донні інвестиції – $ 390 млн. 

СЛОВАЧЧИНА
Офіційна назва - Республіка Словаччина.
Країна на сході центральної Європи, межує на пів-

ночі з Чеською республікою й Польщею, сході з Украї-
ною, півдні з Угорщиною й заході з Австрією.

Назву Словаччина (Slovensko), країни заселеної
словаками, почали вживати на початку 19 ст. До січня
1993 Словаччина становила собою соціалістичну рес-
публіку (Slovenská Socialistická Republika) у складі фе-
деративної Чехословацької Соц. Республіки; площею
— 49 000 км², 4 581 000 меш. (1970), у тому ч. З 920 000 словаків, 558 000 угорців, 48 000
чехів, 42 000 (у дійсності 130 — 145 000) українців. Нині Slovenská republika, її стисла
форма - Slovensko (Словаччина)

Столиця Словаччини Братислава (291 000 меш.; 1970).
Населення (оцінка 2007 р.) – 5 431 тис.
ВВП 2004 р., оцінка  - Повний $78.89 млрд. - На душу населення $14,500.

СЛОВЕНІЯ
Офіційна назва - Республіка Словенія.
Країна на півдні Європи, межує на півночі з Ав-

стрією, сході з Угорщиною, півдні з Хорватією, заході
з Італією, омивається на заході Середземним морем;
площа 20300 кв. км; столиця Любляна.

Політична система - демократія, що розвивається.
Виробляється: зерно, цукровий буряк, домашня ху-

доба, деревина, бавовняний і вовняний текстиль, сталь, транспортні засоби; населення
1930 тис. (1990); мова: словенська; недавня історія: об'єдналася з Сербією й Хорватією
в 1918; Королівство сербів, хорватів і словенців було перейменовано в Югославію в 1929.
Стала союзною республікою Югославії в 1945. В 1989 була змінена конституція з метою
виходу з федерації. В 1990 пройшли вибори на багатопартійній основі, Словенія оголо-
сила про суверенітет і незалежність, що було схвалено на референдумі. Незалежність де-
кларована в 1991, після чого була введена федеральна армія, договір про припинення
вогню підписаний за допомогою ЄС, армія виведена. Незалежність Словенії визнана ЄС
і США в 1992, тоді ж країну прийнято в ООН і НБСЄ.

УГОLРЩИНА
Офіційна назва - Уго�рська Респу�бліка.
Держава в Центально-Східній Європі. Межує зі

Словаччиною на півночі, Україною – на північному
сході (спільний кордон 105 км), Румунією – на півден-
ному сході, Сербією та Хорватією – на півдні, Слове-
нією – на південному заході і Австрією – на заході.
Населення 10,114 мільйонів (2001). Площа 93 тисячі
км2. Столиця – Будапешт. Офіційна мова – угорська. Грошова одиниця – форинт. Дер-
жавний устрій – республіка. 

Угорщина – індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: гірнича, ме-
талургія, конструкційних матеріалів, харчова, текстильна, хімічна (особливо фармацев-
тична), моторобудівна. Гол. транспорт: залізничний, автомобільний, річковий (по р.
Дунай). Будапешт – центральний вузол транспортної системи Угорщини.

ВВП (оцінка 2007 р.) - повний $208 157 млрд., на душу населення  $20 700.

АЛБАНІЯ
Держава у Південній Європі, на узбережжі Іонічного

та Адріатичного морів. Межує з Грецією та країнами ко-
лишньої Югославії. Площа – 28,7 тис. км². Населення –
3,339 млн чол.(2001). Столиця – Тірана. Поділяється на
36 округів (реті) і 1 муніципалітет — столичну область.

Державний устрій: Албанія — республіка. Глава
дер-жави — Президент. Глава уряду — прем'єр-міністр.
За-конодавча влада належить однопалатним Народним
зборам. Членство у міжнародних організаціях — ООН,

ОБСЄ (з червня 1991 року), ОІК (з грудня 1992 року), РЄ (з липня 1995 року), Організа-
ція Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), СОТ, МБРР, МВФ,
МФЧХіЧП, ФАО, ВООЗ тощо.

Албанія – аграрно-індустріальна країна. Основні галузі економіки: харчова,
тек¬стильна та легка промисловість, нафтова, цементна, хімічна, гірнича, гідроенерге-
тична. Блbpmrj 45% національного прибутку створюється в промисловості і 33% в сіль-
ському господарстві.

ВВП – $ 2,6 млрд Темп зростання ВВП – 8%. ВВП на душу населення – $ 795. Прямі
закордонні інвестиції – $ 24 млн Імпорт – $ 1,07 млрд (г.ч. Італія – 43,4%; Греція – 28,8%;
Туреччина – 3,9%; Німеччина – 3,7%). Експорт (сира нафта, бітум, хром, залізна руда, ні-
кель, вугілля, мідний дріт, тютюн, фрукти, овочіхромова руда, ферохром, сільськогоспо-
дарські продукти) – $ 348,5 млн (г.ч. Італія – 62,7%; Греція – 12,5%; Німеччина – 5,5%;
США – 1,2%).

ХОРВАТІЯ
Офіційна назва - Республіка Хорватія.
Розташована у пів-нічно-західній частині Балкан-

ського півострова, на пе-рехресті між Центральною
Європою і Середземномор'ям. Площа території дер-
жави (включно з акваторією) — 89,810 кв. км.

Кількість населення — 4,5 млн. осіб (1999 р.).
Столиця — Загреб.
Хорватія є членом ООН, ОБСЄ, Рада Європи, бере участь у програмі НАТО

«Парт¬нерство заради миру»
Хорватія складається з 21 жупанії (округа): Біловар-Білогора, місто Заґреб, Дубров-

нік-Неретва, Істра, Карловац, Копрівніца-Крижевці, Крапіна-Загор'є, Ліка-Сень, Меджі-
мур'є, Осієк-Бараня, Пожега-Славонія, Прімор'є — Горські Котар, Шибеник,
Сісак-Мославіна, Славонські Брод-Посавіна, Сплит-Далмація, Вараждін, Віровітіца-Под-
равіна, Вуковар-Срєм, Задар-Кнін, Заґреб

В свою чергу жупанії поділяються на громади та міста (у Хорватії 6694 населених
пунктів, 204 з яких — міста, а решта — села). Великі селища складаються з кількох
гро¬мад, але у більшості випадків селище відповідає місцевій громаді.

Крім того, існує два спеціальних самоврядувальних округи (котари), які перебувають
під контролем сербської меншини, — Гліна та Кнін.
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