


Загальна інформація 

БрюссельСтолиця

Щільність населення

372 жит./km²

Площа

30.528 km²

СУСІДНІ КРАЇНИ

Франція
Німеччина
Нідерланди
Люксембург

НАСЕЛЕННЯ

11.358.357
мешканців

Валюта

€

Євро

Офіційні мови

Нідерландська

Німецька

Французька



1. Церква Святого Петра, Льовен
2. Цитадель, Дінан
3. Брюгге
4. Дзвіниця, Турне
5. Буйон
6. Вулиця Буше, Брюссель
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Бельгія
Федеративна держава
 
Бельгія є федеративною державою, що складається з 3 громад 
(Фламандська громада, Французька громада та Німецькомовна 
громада) та 3 регіонів (Фламандський регіон, Валлонський 
регіон, Регіон Брюссель-Столиця).

Основними федеральними установами є федеральний уряд 
і федеральний парламент. Громади та регіони мають власні 
законодавчі та виконавчі повноваження.

Три громади в Бельгії розмежовані за мовним принципом. 
До основних повноважень громад належать освіта, культура, 
допомога молоді та певні аспекти політики в галузі охорони 
здоров’я.

До компетенції трьох регіонів відносяться питання, пов’язані 
з поняттям територіальності. Наприклад, громадські роботи, 
сільське господарство, зайнятість, облаштування території та 
навколишнє середовище.
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1. Фламандський регіон
2. Регіон Брюссель-Столиця
3. Валлонський регіон
4. Фламандська громада
5. Французька громада
6. Німецькомовна громада
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Бельгійська монархія 
Бельгія є конституційною монархією.

Король Філіп - сьомий Король бельгійців. У політичній 
сфері влада короля не є виключною та одноосібною,  
а здійснюється за участю міністрів. Виконання своїх 
обов’язків королем передбачає взаємодію з численними 
представниками бельгійського суспільства.

Король та Королева, як і інші члени королівської 
родини, репрезентують Бельгію за кордоном (державні 
візити, економічні місії та міжнародні зустрічі). Вони 
такожпідтримують тісні контакти з громадянами та
заохочують громадські та приватні ініціативи, що
сприяють розвитку суспільства.

Король та Королева



Територія дозвілля
 
У Фландрії, «пласкій країні» - ландшафт визначають переважно міста та порти. Валлонія більш горбиста, особливо на півдні, де 
Арденни гармонійно поєднують природу та туризм. Бельгія пропонує неймовірну кількість різноманітних видів дозвілля: прогулянки 
в лісах Арденн або на плато Фань, мальовниче узбережжя Північного моря, катання на велосипедах, конях або сплави водоймами, 
майданчики для гольфу, парки розваг, відвідування замків та маєтків, міжнародні ярмарки та виставки, блошині ринки та антикварні 
магазини… У Бельгії проходять безліч музичних фестивалів різних напрямків, таких як Tomorrowland, Rock Werchter, Cafe Couleur та 
Dour. Кожен зна йде щось для себе і все поруч!
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1. Фестиваль повітряних зміїв, Остенде
2. Бельгіїські Арденни
3. Замок Jehay
4. Tomorrowland



Спадок
 
Бельгія зберегла численні свідчення найбільших архітектурних 
течій. Середньовічні собори та дзвіниці є пам’ятками, що й досі 
прикрашають міста-музеї Бельгії. Сільська місцевість приваблює 
безліччю замків. У XX сторіччі Брюссель стає столицею Ар-нуво. 
Цим пояснюється неймовірне архітектурне багатство країни.

Прекрасні релігійні пам’ятки були збережені та наразі відкриті 
для відвідування. Це можливість насолодитися заспокійливою 
атмосферою бегінажів або скуштувати пива ордену траппістів 
чи сиру, виробленого монахами в абатствах.

У країні збереглися сліди минулих воєн. Меморіали, 
історичні місця, цвинтарі та історичні реконструкції є 
свідченням тих подій.

Гран-Пляс Антверпена

Більшість бельгійських міст є дуже

старовинними, деякі нараховують

більше 2000 років



Різноманітність та
мультикультурність
 
Бельгія – привітна країна. Мігранти з багатьох країн 
оселилися тут. Визначні особи та інтелектуали різних епох 
знайшли тут прихисток: Карл Маркс, Віктор Гюго, Александр 
Дюма, Шарль Бодлер, Огюст Роден…

Центральна позиція в Європі, розташування на 
місці перетину латинського та германського світів, 
багатомовність, політичні, соціальні та релігійні авангардні 
свободи сприяли її космополітичному характеру. Бельгія - 
це багатокультурне суспільство, засноване на толерантності.

“Парад Zinneke”
Брюссельські святкування об’єднують асоціації, школи та квартали
навколо спільного проекту



Країна легенд та 
адреналіну
 
Велоспорт є одним із найпоширеніших видів спорту в Бельгії. 
Визначні класичні змагання, такі як Льєж-Бастонь-Льєж, 
Гент- Вевельгем, тур Фландрії та Флеш Валонь, свідчать про 
популярність цього виду спорту.

Ще одним популярним видом спорту є, звісно, футбол. До складу 
Національної збірної Бельгії, «Червоних дияволів», входять гравці 
провідних іноземних клубів, як наприклад Ромелу Лукаку, Маруан 
Феллаїні, Венсан Компані, Еден Азар, а також Кевін Де Брейне.

У Бельгії розвиваються й інші спортивні дисципліни (теніс, хокей, 
дзюдо…) та відбуваються міжнародні змагання. Меморіал Ван 
Дамме вважається однією з найважливіших легкоатлетичних 
подій у світі.

Нарешті, Бельгія добре відома любителям Формули 1 за свій Гран- 
прі на трасі Спа-Франкоршам, яка вважається найкрасивішою 
трасою в світі перегонів F1.

1. Тур Фландрії
2. «Червоні дияволи»
3. Траса Спа-Франкоршам
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Бельгія 
та її креативна сторона
Кіно
Специфіка бельгійського кіно? Соціальні фрески, пронизані 
людяністю і кричущі від правди. Історії “справжніх людей” у 
“реальному житті”. Нова генерація режисерів, акторів та актрис, 
нерідко відзначаються нагородами, зокрема «Золотою пальмовою 
гілкою» Кан або Голівудським «Оскаром». Брюссель і Брюгге також є 
популярними знімальними майданчиками відомих кінематографістів.

Дев’яте мистецтво
Бельгія є потужним осередком коміксів і концентрує в собі найбільшу 
кількість авторів коміксів світу. Вони продовжують традиції Ерже 
(Тентен), Пейо (Смурфи), Едгара П. Жакобса (Блейк і Мортімер), 
Морріса (Щасливчик Люк), Боба Де Моора (Бареллі, Юнга Корі), Віллі 
Вандерстена (Боб і Бобет) та багатьох інших !

Живопис
Чудові твори «старої школи» фламандських художників, таких як 
Пітер Пауль Рубенс, Пітер Брейгель, Ян ван Ейк, Антоніс ван Дейк, а 
також митців більш пізнього періоду, таких як Поль Дельво та Рене 
Магрітт, сьогодні експонуються в музеях всього світу.

Музична сцена
На міжнародній музичній сцені звучать імена багатьох бельгійських 
талановитих виконавців: Stromae, Milow, Села Сью, Hooverphonic…
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Джаз
Бельгія є країною джазових музикантів та батьківщиною
Адольфа Сакса, винахідника інструменту, названого на його
честь, саксофона.

Мода
Підкріплені багаторічними традиціями майстерності та
випробувані поєднанням творчості та певної готовності
до ризику, творіння бельгійських дизайнерів зайняли
верхні щаблі найпрестижніших подіумів та модних дефіле.

Дизайн
Меблі чи декоративні аксесуари, бельгійські дизайнери
обожнюють змішувати стилі, збивати з пантелику, руйнуюючи
кордони ! Бельгійські дизайнери вирізняються також і в
міжнародній автомобільній індустрії.

Література
Гюго Клаус, Жорж Сіменон (який створив комісара Мегре)
і Амелі Нотомб є лише частиною довгого списку бельгійських
письменників, від XIX століття до сьогодення, твори яких
перекладені багатьма мовами.

Промислові іновації
Бельгія виробляє та постачає по всьому світу локомотиви,
пароплави та інші товари важкої промисловості.
Винахідниками динамо-машини, соди, бакеліту та багатьох
інших предметів широкого вжитку були бельгійці або люди
бельгійського походження.

1. Смурф-Буркотун, Пейо
2. Stromae
3. Брейгель “ Перепис у Вифлеємі ” Королівський музей образотворчих
мистецтв Бельгії, Брюссель
4. Аарон Екгарт під час зйомок фільму «Експат» у Брюсселі
5. Трансформація Ромбічного Додекаедра (Xavier De Clippeleir) на
стенді «Бельгія - це дизайн» під час виставки «Milan Design Week 2014»
6. Колекція Весна-літо 2014, Дріс ван Нотен
7. Саксофон альто мі-бемоль, виготовлений Адольфом Саксом в
1863 році, Музей музичних інструментів, Брюссель
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Бельгія
країна гурманів
 
В Бельгії безліч пивоварень та різних видів пива. Більше ніде в світі ви не знайдете
стільки регіональних різновидів пива, справжніх, з різноманітними смаками та ароматами.
У світі нараховується лише 10 пивних траппістів, з них 6 знаходяться в Бельгії.
Особливістю цього пива є те, що воно вариться ченцями в монастирях.

Ще однією «візитною карткою» Бельгії є шоколад. З незрівнянним смаком та якістю його
міжнародне реноме не поступається нікому. Але є іще два види солодощів, які не можна
оминути: вафлі та спекулос (різновид печива).

Це також країна, де картопля фрі є культом. Бельгійці мають власні секрети 
її приготування. В численних місцях з продажу картоплі фрі можна скуштувати 
смачну фрі в паперовому ріжку.

Бельгійці також кидають виклик традиційним рецептурам сирної галузі. З більш ніж 300
різновидами, Бельгія пишається репутацією «сирної нації».
 

Бельгія - це країна, де

нараховують

найбільшу кількість

«зіркових» ресторанів на

км2 в світі.



Фольклор
Бельгійці люблять і вміють насолоджуватися життям, їхній календар 
насичений різноманітними фестивалями: карнавали, релігійні ходи, 
пам’ятні походи, історичні процесії … Кожне місто, кожне село, береже свої 
місцеві традиції та організовує власні свята. Місяці підготовки в сімейних 
колах та асоціаціях, вони є справжніми народними фестивалями !

Бельгійський фольклор, що передається з покоління в покоління, відомий, 
шанований, в багатьох випадках законодавчо закріплений та визнаний 
ЮНЕСКО як шедевр усної та нематеріальної спадщини людства. До 
прикладу : карнавал в Алсті, карнавал Жилів де Бенш, Гіганти міста Ат, 
карнавали Брюсселя, Дендермонде, Мехелена та Монса. Але не забуваємо 
про Мейбум в Брюсселі чи процесію Священної Крові в Брюгге…

В країні

стільки ж свят,

скільки населених 

пунктів

1. Карнавал в Алсті
2. Трояндовий понеділок, Ейпен
3. Ярмарка міста Ат
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Наукові дослідження
Бельгія бере участь в численних міжнародних наукових програмах: в галузі ядерних 
досліджень, в ЦЕРНі, в галузі космічних досліджень, а також в екологічних програмах 
на станції «Принцеса Елізабет» в Антарктиці. Професійні якості бельгійців виражені 
у багатьох інших сферах, таких як нанотехнології, біотехнологія або вакцинація.

Бельгійські університети готують висококваліфікованих фахівців наукової 
сфери та, завдячуючи створенню наукових підрозділів, були реалізовані деякі 
надважливі дослідження. Лікування раку протонною терапією є можливо одним з 
найуспішніших економічних та наукових досягнень у всьому світі.

Бельгійські вчені регулярно отримують найпрестижніше визнання, Нобелівську 
премію. У 2013 році Франсуа Англер отримав Нобелівську премію з фізики за 
роботу над скалярним бозоном спільно з британським вченим Пітером Гіґґсом.

1. Solar impulse - літак на сонячній енергії
2. Відвідування королем і принцесою Елізабет виставки
«Всередині станції», Брюссель
3. Екстракційна система, створена для відкриття Бозона Гіґґса, ЦЕРН
Женева
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Брюссель
міжнародне місто
Штаб-квартири більше тисячі міжнародних організацій, як державних, 
так і приватних, знаходяться в Брюсселі, столиці Бельгії. Серед 
них - основні інституції Європейського Союзу (ЄС) та Організації 
Північноатлантичного договору (НАТО).

Присутність цих міжнародних організацій приваблює найбільшу 
спільноту дипломатів та іноземних журналістів у світі. В місті 
сконцентрована величезна кількість професіоналів: члени науково- 
дослідницьких центрів, науковці, експерти та учасники конференцій, 
підприємці різних національностей, міжнародні компанії сфери послуг...

Столиця Бельгії також є

одним з найбільших

конгрес-центрів у світі



В серці Європи
В будь-якому відношенні Європейський Союз є частиною 
повсякденного життя бельгійців.

В Брюсселі, який часто називають “столицею Європи”, знаходяться 
багато європейських інституцій, як, наприклад, Європейська комісія 
(будинок Берлемон) та Рада Європи (будинок Юста Ліпсія). Тут 
працюють тисячі європейських посадовців.

Регулярно проводяться саміти та європейські ради, пленарні 
засідання Європарламенту, а також наради парламентських комісій.

Бельгія завжди працювала на розширення і поглиблення розбудови 
Європи. Бельгійські політики відіграли вирішальну роль у будівництві 
Європейського Союзу.

Саме тому Європа є дуже близькою бельгійцям.

Бельгія є однією з шести

країн-засновниць

Європейського Союзу.



Бельгія займає важливе місце на економічній шаховій дошці. Вона займає 13-е місце у світі за 
обсягом як експорту, так і імпорту (СОТ 2012).

Це один з найулюбленіших напрямків інвесторів. Щороку Бельгія залучає мільярди євро 
прямих іноземних інвестицій.

Завдяки своєму центральному географічному розташуванню та якісній логістичній 
інфраструктурі Бельгія відкриває двері до 200 мільйонів споживачів в радіусі 500 кілометрів. 
Морські порти, внутрішні порти, канали, аеропорти, залізничні та автомобільні дороги: 
різноманітні шляхи сполучення Бельгії постійно адаптуються до потреб економіки. Порт 
Антверпен, зокрема, є другим за величиною портом Європи і має найбільший в Європі 
нафтохімічний комплекс. Місто Антверпен - це столиця діамантів (80% ринку необроблених 
діамантів та 50% шліфованих діамантів).

Існує багато інших причин успіху Бельгії: висококваліфікована, багатомовна та гнучка робоча 
сила, близькість до міжнародної сфери прийняття рішень у Брюсселі, численні фінансові 
та податкові заохочення, доступні ціни на нерухомість, легендарна гостинність, відмінне 
соціальне забезпечення…

Більше інформації : www.investinbelgium.eu

Країна, відкрита для інвестицій



Цю брошуру створено за співпраці громадських федеральних служб
Канцелярії Прем’єр-Міністра та Міністерства закордонних справ, зовнішньої
торгівлі та співробітництва в галузі розвитку.

Верстка :
Громадська федеральна служба Канцелярії Прем’єр-Міністра, Генеральна
дирекція по зв’язкам з громадськістю, Мультимедіа.
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Дані цієї публікації є виключно інформативними та ніяким чином не
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Повторне використання фотографічного матеріалу не дозволено.

Як отримати брошуру?
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