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Князівство Андорра /Європа 
Андорра-ла-Велья, каталонська, іспан., франц. 
мови, євро. 24,7 тис. осіб,467,8 кв. км. 
Прапор:  синій і черв. – Франція, жовт. І черв. – 
Іспанія; герб: митра і палиця та бики  (Франц та 
Іспан), «Разом ми сильніші». 
 

 Албанія - Republic of Albania /Європа 
Тирана, албанська мова, лек = 100 кіндаркам 
3,2 млн. осіб, 28,7 тис. кв. км. 
Прапор: двогл. чорний орел на черв. фоні – кров 
патріотів у боротьбі з турками; герб: Шкіперія – 
країна орлів 

 

Австрія - Republic of Austria   /Європа 
Відень, Нім. Мова,  
Євро = 100 євроцентам 
8, 4 млн. осіб, 83,9 тис. кв. км. 
Прапор:  червоний – кров, білий – свобода; герб:- 
орел – свобода. 

Болгарія -Republic of Bulgaria/Європа 
Софія, болгарська мова,лев = 100 стотинок.  7,6 
млн. осіб, 110,9 тис. кв. км. 
Прапор:білий – мир, свобода, зел. – прир. 
багатство, черв. – кров і мужність патріотів; герб: 
коронов. лев, «Сила в об’єднанні».  

Білорусь - Republic Belarus/Європа 
Мінськ, білоруська і рос. мови, біл. рубль = 100 
копійкам.  9,5 млн. осіб, 207,6 тис. кв. км. 
Прапор:черв.-зел. + нац. орнамент; герб: нац. 
кольори, конюшина, колоски, зірка, «Республіка 
Білорусь». 

Бельгія- Kingdom of Belgium /Європа 
Брюссель, франц., нідерланд., нім. мови, євро. 10,7 
млн. осіб, 30,528 тис. кв. км. 
Прапор чорний – сила, жовтий – зрілість, черв. - 
перемога; герб: чорний щит на скіпетрах, лев, 
корона, «У єднанні сила» 

 
Велика Британія United Kingdom of Great Britain 
and Northem Ireland/Європа 
Лондон,англ. мова, фунт стерлінгів = 100 пенсів.  
60,9 млн. осіб,  244,82 тис. кв. км. 
Прапор: Union Flag, королівський штандарт; герб: 
герб монарха .  
 

Ватикан- State of the Vatican City/Європа 
Місто-держава, найменша у світі латин. та італ. 
мови, євро.   
 Близько 600 осіб,  0,44. кв. км. 
Прапор:жовто-біл. із гербом; герб:ключі «від неба» 
на щиті та корона-тіара.  
 

Боснія і Герцеговина - Bosnia and Herzegovina 
/Європа 
Сараєво, боснійська, хорватська, сербська мови, 
марка = 100 пфеннінгів  3,8 млн. осіб,  51 тис. кв. 
км. 
Прапор: синій – ООН, жовтий, зірки – Європа, 
трикутник – 3 групи насел.- мусульм, хорвати, 
серби і контури країни; герб: щит ж-с і зірки.  
 

Естонія - Republic of Estonia/Європа 
Таллінн, естонська мова, євро.   
1,3 млн. осіб,  45,3 тис. кв. км. 
Прапор: синій – небо, чорний – відданість рідній 
землі, білий – прагнення до щастя і світла; герб: 
сині леви з піднятою правою лапою на золотому 
щиті, позолочене дубове гілля.  
 

Данія- The Kingdom of Denmark/Європа 
Копенгаген, данська мова,данська крона = 100 ере.   
5,6 млн. осіб, 43  тис. кв. км. 
Прапор: червоне полотно з білим скандинавським 
хрестом; герб: 3 сині короновані леви і 9 сердець 
на золотому щиті .  
 

Греція-  Hellenic Republic/Європа 
Афіни, грецька мова, євро.   
11,2 млн. осіб,  131,9 тис. кв. км. 
Прапор: 9 блакит-білих смуг = 9 складів у нац. гаслі 
«Свобода або смерть» (раніше був червоний, потім 
блакитний); герб:блакит щит з білим хрестом, 2 
оливкові гілки .  
 Іспанія- Kingdom of Spain/Європа 

Мадрид,іспанська  мова, євро.   
47,2  млн. осіб, бл. 506 тис. кв. км. 
Прапор: жовтий - золоте полотно, червоний - кров 
тварин; герб: золотий щит, корона і стовпи, чверті 
– три баштовий замок, лев, між 3 і 4 гранат з 
листям .  
 

Ісландія - Republic of Iceland/Європа 
Рейк'явік,ісландська мова,ісланд. крона = 100 ейре.   
319,4 тис. осіб,  103 тис. кв. км. 
Прапор: походить від прапора Данії, синій і білий 
традиційні кольори Ісландії; герб: щит тримають 4 
покровителів Ісландії: бик, орел (грифон), дракон, 
велетень .  
 

 Ірландія - Ireland /Європа 
Дублін,англ. та ірландська  мова (гелік), євро.   
4,5 млн. осіб,  70,3 тис. кв. км. 
Прапор: зелений – колір кельтів, помаранчевий – 
протестант., білий – чистота відносин катол. і 
протестант.; герб: золота арфа зі срібними 
струнами .  
 Литва - Republic of Lithuania/Європа 

Вільнюс, литовська  мова, лит = 100 центам.   
2,98 млн. осіб,  65,2 тис. кв. км. 
Прапор: жовтий – сонце, зелений – трава, 
червоний – кров, пролита за Литву; герб: на 
червоному щиті лицар на срібному коні .  
 

Латвія - Republic of Latvia/Європа 
Рига, латиська мова, лат = 100 сантимам. 
2,3 млн. осіб, бл. 64,6  тис. кв. км. 
Прапор: біла смуга на темно-червоному фоні; 
герб: сонце- лат. державність, 17 променів – 17 
округів, 3 зірки – об’єднання істор. країв, лев і 
гриф.  
 

Італія- Italian Republic/Європа 
Рим, італійська мова, євро.   
60,8 млн. осіб,  301,3 тис. кв. км. 
Прапор: зелено-біло-червоний; герб: немає герба, 
але є символ – зірка та колесо – символ праці, 
гілки оливкового дерева і дуба, «Республіка 
Італія».  

 Македонія - Republic of Macedonia/Європа 
Скоп'є, македонська і албанська мови, денар = 100 
дені.  2 млн. осіб, бл 25,7 тис. кв. км. 
Прапор: жовте сонце з 8 променями на червоному 
полотні; герб: снопи пшениці, листки тютюну і 
маку, частина нац. костюму, гори, ріки, сонце, 
зірка – все це багатство, опір і свобода.  
 

Люксембург - Grand Duchy of Luxembourg 
(герцогство)/Європа 
Люксембург, франц., нім. та люксембурзький 
діалект, євро.   511,8 тис. осіб,  бл 2,6 тис. кв. км. 
Прапор: черв.-біло-блакит., відрізн. Від Нідерланд. 
Світлішою нижн. смугою; герб: леви, корони, 
мальтійський хрест .  
 

Ліхтенштейн - Principality of Liechtenstein/Європа 
Вадуц, нім. мова, швейцарський франк= 100 
сантимам.   
36,1 тис. осіб,  160,48 кв. км. 
Прапор: синій – небо, червоний – захід сонця; 
герб: герб княжого дому .  

 
Монако - Principality of Monaco (княз.)/Європа 
Монако, франц. мова, євро.   
35,4 тис. осіб, 1,95. кв. км. 
Прапор: кольори пов’язані з князів. Родом 
Гремальді; герб: щит червоні ромби на білому 
тримають 2 ченці, корона, мантія, «З Божою 
поміччю» - девіз роду Гарімальді  .  
 

Молдова - Republic of Moldova/Європа 
Кишинів, молдавська мова, лей = 100 банів.   
3,6 млн. осіб, 33,76 тис. кв. км. 
Прапор: жовто-синьо-червоний із гербом; герб: 
червоно-синій щит з золотистоюголовою тура, 
зірка, троянда, півмісяць, орел тримає щит, хрест,  
зелену оливкову гілку і золотий скіпетр.  
 

Мальта - Republic of Malta/Європа 
Валлетта, мальтійська, англ.  мови, євро.   
417,6 тис. осіб,  316 кв. км. 
Прапор: біло-червоний та знак англ. ордена 
Св.Георгія; герб: щит такий як і прапор, корона, 
гілки, «Республіка Мальта» .  

 
Норвегія - Kingdom of Norway/Європа 
Осло, норвезька мова, норвезька крона = 100 ере.   
4,99 млн. осіб, 324,2 тис. кв. км. 
Прапор: на Данський прапор помістили синій 
скандинавський хрест, три кольори - свобода; 
герб: золотий коронований лев у червленому полі, 
повернутий на захід, тримає бойову сокиру .  
 

Німеччина - Federal Republic of Germany/Європа 
Берлін, німецька мова, євро.   
3,4 млн. осіб, 357 тис. кв. км. 
Прапор: кольори символи нац.-визвольної 
боротьби: чорний – реакція, червоний – кров, 
золотий – сонце волі; герб: чорний орел з 
червоними лапами, язиком, дзьобом на золотому.  
 

Нідерланди - Kingdom of the Netherlands/Європа 
Амстердам, нідерланд. (голландська) мова, євро.   
16,7 млн. осіб,  бл 33,9 тис. кв. км. 
Прапор: червоно-біло-синій (після революції 
оранжеву монархічну смугу замінено на червону); 
герб: герб монарха – леви, корони, мантія.  

 
Румунія - Romania /Європа 
Бухарест,румунська мова, лея = 100 баней.   
19 млн. осіб,  237,5 тис. кв. км. 
Прапор: червоно-жовто-синій; герб: орел тримає 
хрест, шаблю і скіпетр, на грудях 5 гербів 
історичних провінцій.  
 

Португалія - Portuguese Republic/Європа 
Лісабон, португальська і мірандська мови, євро.   
10,6 млн. осіб, 92 тис. кв. км. 
Прапор:зелено-червоний із гербом; герб: срібний 
щит із 5 блакитними щитами з 5 срібними кулями 
в кожному, червона смуга з 7 замками, корона, 
оливкова і дубова гілки, пурпурна стрічка.  
 

Польща - Republic of Poland/Європа 
Варшава, польська мова, злотий = 100 грошам.   
38,2 млн. осіб,  312,6 тис. кв. км. 
Прапор: біло-червоний; герб: срібний 
коронований орел на червоному щиті з дзьобом 
та кігтями.  

 
Словаччина - Slovak Republic/Європа 
Братислава, словацька мова, євро.   
5,4 млн. осіб, 49 тис. кв. км. 
Прапор: біло-синьо-червоний з гербом; герб: 
червоний ранньоготичний щит, подвійний срібний 
хрест, синій трипагорб.  
 

Сербія - Republic of Serbia/Європа 
Белград, сербська мова, динар = 100 пар.   
9,8 млн. осіб, бл 88,4 тис. кв. км. 
Прапор: панслов’янські кольори – червоний, 
синій, білий з гербом; герб: двоглавий орел, 
червоний щит з хрестом і 4 кресала, корона і 
плащ.  
 

Сан-Марино - Republic of San-Marino/Європа 
Сан-Марино, італ. мова, євро.   
31,9 тис. осіб,  61 кв. км. 
Прапор: на біло-блакит. фоні герб ; герб: символ 
свободи і суверенітету, 3 замки на вершинах, 
«Свобода».  
 



                                  

          
                  

             

            

                          

                   

         
            

              

       

             
          

             

            
                

           
                

                   

 



Україна - Ukraine/Європа 
Київ, українська мова, гривня = 100 копійок.   
45,5 млн. осіб, 603,7 тис. кв. км. 
Прапор:синій – небо, жовтий – поля пшениці, це 
також кольори Київської Русі ще до Хрещення; 
герб:воля .  
 

Угорщина - Hungary /Європа 
Будапешт, угорська мова, форінт = 100 філлерів.   
9,98 млн. осіб, 93,03 тис. кв. км. 
Прапор: червоний – сила, білий – вірність, зелений 
- надія; герб: щит з короною, хрест на короні на 3 
зелених пагорбах, друга половина білі смуги на 
червоному щиті.  
 

Словенія - Republic of Slovenia/Європа 
Любляна, словенська, угорська, італ. мови, євро. 
2 млн. осіб, бл 20,3 тис. кв. км. 
Прапор: біло-синьо-червоний з гербом; герб: 
найвища гора – Триглава, Адріатичне море і ріки.  

 

Хорватія - Republic of Croatia/Європа 
Загреб,хорватська мова, куна = 100 лип.   
4,3 млн. осіб, бл 56,5 тис. кв. км. 
Прапор: черв-біло-синій з гербом, прагнення до 
об’єднання Хорватії; герб: корона, 25 червоних і 
білих (срібних) полів.  
 

Франція - French Republic/Європа 
Париж, французька мова, євро.   
65,3 млн. осіб, 551,6 тис. кв. км. 
Прапор: білий – королів. влада, синій і черв – 
кольори кокарди нац. гвардії; герб: немає офіц.. 
герба, проте є емблема- пельта з головою лева, 
гілки оливи та дуба, фасція – символ правосуддя.  
 

Фінляндія - Republic of Finland/Європа 
Гельсінкі, фінська, шведська мови, євро. 
5,3 млн. осіб, 338,1 тис. кв. км. 
Прапор: біле полотно з синім хрестом; герб: 
жовтий коронований лев з піднятим мечем топче 
криву шаблю.  
 

Швейцарія- Swiss Confederation/Європа 
Берн, нім., франц., італ., ретороманська мови, 
швейцарський франк = 100 сантимів 
7,8 млн. осіб, 41,3 тис. кв. км. 
Прапор: білий хрест на червоному полотні – 
боротьба за свободу; герб: білий хрест на 
червоному щиті.  
 

Чорногорія - Republik of Montenegro/Європа 
Подгориця, чорногорська мова, євро. 
673 тис. осіб, бл 13,8 тис. кв. км. 
Прапор: золотий герб на червоному полотні, 
варіант військового прапору до втрати 
незалежності 1918р; герб: золотий двоглавий 
орел.  
 

Чехія - Czech Republic/Європа 
Прага, чеська мова, чеська крона = 100 геллерів.   
10,2 млн. осіб, бл 78,9 тис. кв. км. 
Прапор: біло-червоний з синім клином зліва; герб: 
4 герби Чеської корони в Середньовіччі – 2 леви і 2 
орли.  
 

Вануату- Republic of Vanuatu/Авст. І Океанія 
Порт-Віла, франц., англ.., біс лама (піджин) мова, 
вату= 100 сантимів. 257 тис. осіб, 12,19 тис. кв. км. 
Прапор: зел- багатство островів, черв- кров, чорн- 
місц жителі, У-под фігура – світло Євангелія, 
емблема –ікло – благопол; герб: воїн зі списом, 
вулкан, ікло, саговник, «За Богом ми стоїмо» 
 

Австралія - Australia/Авст. І Океанія 
Канберра, англ. мова, австрал. долар = 100 центів.  
22,7 млн. осіб, бл 7,7 млн. кв. км. 
Прапор: у верхн лів. куті прапор Великобрит., 
Брит. Співдруж., синій колір - океан; герб: щит 
трим. кенгуру і страус Ему, гілки евкаліпта, 7 
частин щита – 6 штатів + Канберра.  
 

Швеція - Kingdom of Sweden/Європа 
Стокгольм, шведська мова, шведська крона = 100 
ейре.  9,6 млн. осіб, 449,8 тис. кв. км. 
Прапор: жовтий хрест на синьому полотні; герб: 
малий – синій щит з 3 коронами, зверху корона, 
великий – синій щит з короною, леви, мантія, міст, 
орел, 7 зірок. 

 Мікронезія -The Federated States of 
Micronesia./Австр. і Океан. 
Палікир, англ. мова, долар США = 100 центів.   
102 тис. осіб, 700 кв. км. 
Прапор: 4 зірки – 4 штати; герб: пальма на 
острівці, синій – Тихий океан, далі блакитне небо і 
прапор, «Мир, Єдність, Свобода».  
 

Маршаллові острови - Marshall Islands/Авст. І Ок. 
Маджуро, англ. мова, долар США = 100 центів.   
54,9 тис. осіб, 180 кв. км. 
Прапор: синій- Тихий океан, помаранч- хоробрість 
і мужність, білий – мир, біла смуга- сх, помаранч – 
зх, зірка- хрест, 24 краї – вибор округи; герб: 
ангел- мир, «Благоустрій спільними зусиллями».  
 

Кірибаті - Republic of Kiribati/Авст. І Океанія 
Баїрики, англ. мова, астрал. Долар= 100 центів.   
102 тис. осіб, 810,5 кв. км. 
Прапор: золотистий фрегат над сонцем на 
червоному тлі та та сині смуги (хвилі) на білому 
тлі; герб: малюнок, як і на прапорі, «Здоров’я, мир 
і процвітання».  
 Палау - Republic of Palau/Авст. І Океанія 

Мелекеок, англ. мова, долар США.   
21,3 тис. осіб, 508 кв. км. 
Прапор: синій – океан, жовтий диск – місяць 
(показує сприяти час для лову риби, збору 
врожаю..; герб: в колі ббудівля, перекрита 
полотнищем, печатка чорно-біла.  
 

Нова Зеландія - New Zealand/Авст. І Океанія 
Веллінгтон, маорі, англ. мова, новозел. долар.   
4,4 млн. осіб, 270,5 тис. кв. км. 
Прапор: на синьому фоні зверху зліва прапор ВБ, 4 
черв зірки – відобр геогр. розташ островів(суз. Пд 
Хреста); герб: корона, щит – 3 кораблі, 4 
зірки,пшениця, молоти; трим. жінка та воїн маорі  
 

Науру - Republic of Nauru/Авст. І Океанія 
Немає столиці і міст, науруанська і англ. мова, 
австр. долар= 100 центів. 10,1 тис. осіб, 21 кв. км. 
Прапор: синій – Тихий океан, жовта лінія – 
екватор, 12-кін зірка – 12 племен; герб: жовтий 
щит, символ фосфору, фрегат, гілка томатів, 
кокосове листя, 12-кут зірка. 
 Соломонові Острови - Solomon Islands/Авст. І Ок 

Хоніара, англ. мова, долар Соломонових Островів.   
564 тис. осіб, бл 27,6 тис. кв. км. 
Прапор: синій- води і океан, зелений- земля, 
жовтий- сонячне світло, 5 зірок- 5 поч провінцій; 
герб: крокодил і акула трим золотий щит (хрест, 
черепахи, орел..)«Лідерство означає службу».  
 

Самоа - Independent State of Samoa/Авст. І Океан 
Апіа, самоанська, англ. мова, тала (самоанський 
долар) = 100 сіні.   
183,6 тис. осіб, 2,8 тис. кв. км. 
Прапор: черв фон, чверть синя із білими зірками 
суз Пд Хрест; герб: щит, суз Пд Хрест, небо, 
пальма, кокоси, оливк гілки, «Бог- основа Самоа».  
 

Папуа-Нова Гвінея - Independent  State of Papua 
New Guinea/Авст. І Океанія 
Порт-Морсбі, англ. мова, кіна= 100 тоеа.   
6,8 млн. осіб, 462,8 тис. кв. км. 
Прапор: 5 зірок – суз Пд Хрест, черв і чорн кольои 
– традиц для папуасів, райський птах зустр в Новій 
Гвінеї; герб: райський птах (злагода) на списі 
тубільців та барабані (єдність нації).  

 

Фіджі - Republic of Fiji/Авст. І Океанія 
Сува, англ. мова, фіджійський долар.   
870 тис. осіб, 18,4 тис. кв. км. 
Прапор: блакит. – Тихий океан, прапор ВБ, голуб- 
мир, цукр очерет, банани, кокос. пальми – екон.; 
герб: воїни, щит, лев, голуб, пальма, банани, цукр. 
очерет, «Бійся Бога і шануй королеву».  
 

Тувалу - Tuvalu/Авст. І Океанія 
Фунафуті, англ. і тувалуанська мова, астрал. долар. 
12 тис. осіб,  25,9. кв. км. 
Прапор: на  синьому тлі зверху зліва прапор ВБ, 9 
жовтих зірок- 9 островів у переверн вигл;  герб: 
щит, з 8 мідіями, 8 листами банана, хатина, океан 
хвилі, «Тувалу- за Всемогутнього Бога»   
 

Тонга - Kingdom of Tonga/Авст. І Океанія 
Нукуалофа, тон ганська і англ. мова, паанга (тонг. 
долар)= 100 сеніті. 107 тис. осіб, 748 кв. км. 
Прапор: схожий на прапор Червоного хреста; герб: 
голуб- мир, 3 мечі- 3 династії королів, 3 зірки- 
головні остів групи, корона- монарх; черв 
хрести«Бог і Тонга- моя спадщина» .  

 Барбадос- Barbados /Пн Амер 
Бриджтаун, англ. мова, барбадоський долар = 100 
центів. 256 тис. осіб,  431 кв. км. 
Прапор: жовто-синій, тризуб- 3 принципи уряду: з 
народу, з народом, для народу; герб: щит, 
бородатий фікус («бородаті» острови) «Гордість і 
працьовитість». 
 

Багамські острови- The Commonwealth of the 
Bahamas/Пн Амер 
Нассау, англ. мова, багамський долар = 100 центів.  
346 тис. осіб, 13,9 тис. кв. км. 
Прапор: чорний трикутник- єдність та рішучість, 
синій- море, золотий- земля; герб: щит тримають 
марлін та фламінго, «Уперед вгору уперед разом».  
 

Антигуа і Барбуда - Antigua and Barbuda/Пн Амер 
Сент-Джонс,англ. мова,східнокарибський долар = 
100 центам. 92,4 тис. осіб,  441,6 кв. км. 
Прапор: сонце- схід нової ери, чорний- африкан. 
коріння, червоний- енергія, синій- море, білий- 
пісок; герб: щит, олені, ананас, рослини, 
«Стараннням кожного здійснюється суспільне».  

 Гватемала- República de Guatemala/Пн Амер 
Гватемала, іспанська мова, кетсаль = 100 сентаво. 
14,3 млн. осіб, 109 тис. кв. км. 
Прапор: білий- чесність і чистота, блакитний- 
закон. і справед.; герб в центрі; герб: гвинтівки- 
рішучість у захиті свободи, шаблі- правосуддя і 
незалежність, лавр- слава, цвецаль- свобода.  
 

Гаїті- Republic of Haiti/Пн Амер 
Порт-о-Пренс, французька, креольська мови,гурд 
= 100 сантимам. 10,1 млн. осіб, 27,8 тис. кв. км. 
Прапор: червоний і синій- від кольорів Франції, 
союз темношкірих та мулатів, білий квадрат із 
гебом; герб: пальма, фрігійський ковпак, трофеї, 
«Союз створює силу».  
 

Беліз- Belize /Пн Амер 
Бельмопан, англ. мова, беліз. долар = 100 центів.  
322 тис. осіб, 23 тис. кв. км. 
Прапор: синій та червоний- 2 політичні партії, в 
центрі герб; герб: круглий контур з 25 листків, 
червоне дерево, щит, 2 дроворуби- метис і мулат, 
«Під покровом процвітаємо».  

 Домініка- The Commonwealth of Dominica/Пн Ам. 
Розо, англ. мова, сх.карибський долар = 100 центів  
71 тис. осіб,  750 кв. км. 
Прапор:зелений- тропічна природа, червоний- 
свобода, 10 зірок- області, смуги: жовта- мулати, 
біла- європ., чорна- негроїди; герб: жовто-синій 
щит тримають 2 сиссеру, «Після Бога- земля».  
 

Гренада- Grenada /Пн Амер 
Сент-Джорджес, англ. мова,сх.карибський долар = 
100 центів.110 тис. осіб, 344 кв. км. 
Прапор: жовтий- сонце, зелений- сільське г-во, 
червоний- гармонія, єдність, зірки- адмін. одиниці 
і столиця, мускатний горіх; герб: щит тримають 
армадил та голуб, лілія, троянди, напис.  
 

Гондурас- República de Hondura/Пн Амер 
Тегусігальпа, іспан. мова, лемпіра = 100 сентаво. 
8,4 млн. осіб,  112 тис. кв. км. 
Прапор: синій- Тихий океан і Карибське море, 
білий- земля, геб: овал, три кут., веселка, сонце, 
роги достатку і стріли, дуби і сосни, «Республіка 
Гондурас Вільна Суверенна і Незалежна».  
 



                        

                        

                                                 

                     

                                 

                                          

                                
 

            

                                   

                                 

                 
 
 
 
  

                    

                                

 



Коста-Рика- Republic of Costa Rica/Пн Амер 
Сан-Хосе, іспан. мова,костарикан. колон = 100 
сентимо. 
4,6 млн. осіб, 51,1 тис. кв. км. 
Прапор: синій- небо, білий- мир, щастя, червоний- 
кров; герб:2 судна- Тихий океан і Карибське море, 
сонце- свобода, 3 гірські системи, 7 зірок- області.  
 

Канада- Canada/Пн Амер 
Оттава, англ., франц. мови, канад. долар = 100 
центів.  
33,7 млн. осіб, 9,9 млн. кв. км. 
Прапор: червоний- колір хреста Св.Георгія, білий- 
франц. монархії, клен. лист- єдність нації; герб: 
корона, лев, єдиноріг.., «Від моря до моря».  
 

 Домініканська Республіка-Dominican Republic/ ПнА 
Санто-Домінго, іспан. мова, домін. Песо = 100 
сентаво. 
10,1 млн. осіб, 48,4 тис. кв. км. 
Прапор: синій- воля, червоний- кров, незалежн., 
білий- віра, спасіння, герб; герб: щит, гілки, книга, 
хрест, «Бог, Батьківщина, Свобода»..  

 Нікарагуа- Republica de Nicaragua/Пн Амер 
Манагуа, іспан. мова, золота кордоба=100 сентаво 
5,8 млн. осіб, 148 тис. кв. км. 
Прапор: сині та біла смуги, трикутник- рівність, 5 
вулканів- 5 націй; герб: трикут- рівність громадян, 
5 вулканів- 5 держав Центр.Америки, фрігійський 
ковпак- свобода, «Респ.Нікарагуа- Центр.Амер.»  
 

Мексика- United Mexican States/Пн Амер 
Мехіко, іспан. мова, нове песо = 100 сентаво.  
116,9 млн. осіб, 1,9 млн. кв. км. 
Прапор: зелений- надія, багатство, білий- мир, 
чистота, червоний- кров, єдність; герб: беркут 
сидить на кактусі і пжирає змію- символ тріумфу 
добра над злом.  
 

Куба- Republic of Cuba/Пн Амер 
Гавана, іспан. мова, кубинське песо = 100 сентаво.  
11,2 млн. осіб, 110,8 тис. кв. км. 
Прапор: 3 сині смуги- 3 частини Куби, 2 білі смуги- 
прагнення незалежності, трикут.- рівність, 
братерство, свобода, зірка- свобода; герб: щит, 
золотий ключ, гори, море сонце, пальма.  
 Сент-Кіттс і Невіс- /Пн Амер 

Бастер, англ. мова, сх..кариб. долар = 100 центів.  
51,9 тис. осіб,  261 кв. км. 
Прапор: червоно-зелений з чорною смугою та 
зірками; герб: «Країна вище за себе».  
 

Сент-Вінсент і Гренадини- Saint Vincent and the 
Grenadines /Пн Амер 
Кінгстаун, англ. мова, сх.карибський долар = 100 
центів. 109 тис. осіб,  389 кв. км. 
Прапор: блакит.- небо і вода, жовт.- пісок, зелен.- 
флора, 3 ромби озн., що це діаманти Антильських 
островів,V- 1 буква; герб: «Світ і правосуддя».  
 

Панама- Republic of Panama/Пн Амер 
Панама, іспанська мова, бальбоа = 100 сентесімо.  
3,5 млн. осіб, 77,1 тис. кв. км. 
Прапор: синій і червоний- партії, синій- Тихий 
океан і Кариб.море, черв.- кров, білий- мир, зірки- 
чистота, закон; герб: щит, орел, Панамський 
канал, зброя і засоби праці, «Для користі світу».  
 Тринідад і Тобаго-  Trinidad and Tobago /Пн Амер 

Порт-оф-Спейн, англ. мова, долар Тр..= 100 центів.  
1,3 млн. осіб, 5,1 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- досвід народу, тепло сонця, 
мужність народу, білий-океан та море, чистота, 
чорний- земля; герб:щит, ібіс, чачалака, 3 кораблі, 
«Разом ми прагнемо, разом ми добиваємося».  
 

США- United States of America/Пн Амер 
Вашингтон, англ. мова, долар США = 100 центів.  
314,2 млн. осіб, 9,8 млн. кв. км. 
Прапор: 7, червоних і 6 білих смуг- 13 колишніх 
колоній, 50 зірок- штатів; герб: як герб викор. 
печатка- орлан, гілка оливи стрічка: «З багатьох 
один».  
 

Сент-Люсія- Saint Lucia/Пн Амер 
Кастрі, англ. мова, сх..кариб. долар = 100 центів.  
169 тис. осіб,  616 кв. км. 
Прапор: блакит.- вірність, трикут.- гори, золотий 
трикут.- сонце, чорн.- мирне співіснув. рас; герб: 
троянда- Англія, квітка- Франція, стілець- Африка, 
факел, папуги,«Земля, народ, світло».  

 Болівія- /Пд Амер 
Сукре (фактична- Ла-Пас), іспанська мова, 
болівіано = 100 сентаво.  
10,4 млн. осіб,  1,1 млн. кв. км. 
Прапор: червоний- кров, жовтий- інки, 
мін.ресурси, зелений- надія; герб: овал з горою 
Потосі, сонце, альпака (нац..тварина), 10 зірок.  
 

Аргентина- Republica Argentina /Пд Амер 
Буенос-Айрес, іспанська мова, песо = 100 сентаво.  
40,9 млн. осіб, 2,8 млн. кв. км. 
Прапор: білий і блакитний- улюблені кольори, 
сонце- велич, слава, незалежність; герб: означає 
єднання патріот. сил, руки тримають шест з 
фрігійською шапкою, овал і сонце .  
 

Ямайка- Jamaica/Пн Амер 
Кінгстон, англ. мова, ямайський долар = 100 центів  
2,8 млн. осіб, 11,1 тис. кв. км. 
Прапор: чорний- сила, золотий- сонце, багата 
природа, зелений- надія; герб: щит з хрестом 
Св.Георгія, ананаси, крокодил, індіанці-араваки, 
кошики фруктів, «З багатьох- єдиний народ».  
 Гаяна- Co-operative Republic of Guyana/Пд Амер 

Джорджтаун, англ. мова, гаванський долар = 100 
центам. 766 тис. осіб, 215 тис. кв. км. 
Прапор: зелений- природа, , червоний- 
наполегливість, чорний- стійкість, жовтий- багаті 
прир.рес., білий- водні рес.; герб: щит, річки, 
ягуари, кирка, цукрова трос., рис, шолом, пір’я.  
 

Венесуела- Bolivarian Republic of Venezuela/Пд 
Амер 
Каракас, іспанська мова, болівар = 100 сентимів  
28,8 млн. осіб, 912,1 тис. кв. км. 
Прапор: жовтий- золото, червоний- криваве 
павутиння Іспанії, синій- Атлант. океан, 7 зірок- 7 
провінцій; герб: сніп, кінь, військові обладунки.  
 

Бразилія- Federative Republic of Brazil/Пд Амер 
Бразилія,португальська мова, реал = 100 сентаво.  
190,7 млн. осіб,  2,5 млн. кв. км. 
Прапор: зелений- весна, жовтий- золото, 
блакитний – небо, сузір’я Пд хрест, «Порядок і 
прогрес»; герб: зірка з сузір’ям Пд. Хреста меч, 
оливкові гілки, зірки (відп к-ті штатів).  
 Парагвай- Republic of Paraguay/Пд Амер 

Асунсьйон, іспанська мова і гуарані, гуарані = 100 
сентимо.  
6,45 млн. осіб, 406,8 тис. кв. км. 
Прапор: черв.- патріотизм, білий- чистота ідей, 
мир, синій- спокій, любов , кольори взяті з франц. 
прапора; герб: у вигл. печатки, зірка і гілки.  
 

Колумбія- /Пд Амер 
Богота, іспан. мова, колумб. песо = 100 сентаво. 
45,5 млн. осіб, 1,14 млн. кв. км. 
Прапор: жовто-синьо-червоний; герб: щит з 
кораблями, фрігійський ковпак- символ свободи, 
гранат, роги достатку; андійський кондор, 
оливкова гілка, «Свобода і порядок», прапори.  
 

Еквадор- Republic of Ecuador/Пд Амер 
Кіто,іспанська мова, долар США = 100 центам.  
14,3 млн. осіб, 283,6 тис. кв. км. 
Прапор: на основі прапора Колумбії, в центрі герб 
Еквадору; герб: на щиті вулкан і річка, сонце, 
андійський кондор, 4 прапори Еквадору, лавр.  

 
Суринам- Republic of Suriname/Пд Амер 
Парамарибо, голландська мова, суринам. гульден 
(флорин) = 100 центів. 
 524 тис. осіб, 163,3 тис. кв. км. 
Прапор: зелений- родючість, білий- свобода, 
червоний- прогрес, зірка- щасливе майбутнє; 
герб:щит: судно, пальма,ромб і зірка, індіанці.  
 

Сальвадор- Republic of El Salvador/Пд Амер 
Сан-Сальвадор, іспанська мова, сальвадорський 
колон = 100 сентаво. 
7,3 млн. осіб, 21,3 тис. кв. км. 
Прапор: біло-синій, в центрі герб; герб: трикутник 
з 5 вулканами- 5 держав Центр.Амер., фрігійський 
ковпак, сонце, веселка.  
 

Перу- Republic of Peru/Пд Амер 
Ліма, іспанська мова, кечуа і аймара; новий соль = 
100 сентимо.  
29,5 млн. осіб, 1,29 млн. кв. км. 
Прапор: білий- мир, прогрес, червоний- війна, 
хоробрість, в центрі герб; герб: вікунья (лама), 
хінне дерево, ріг достатку, лавровий вінок.  

 Азербайджан- Republic of Azerbaijan/Азія 
Баку, азербайджанська мова, манат = 100 гяпиків  
9,2 млн. осіб, 86,6 тис. кв. км. 
Прапор:блакит. (слава, щирість, море), черв. (сила, 
любов), зелен. (свобода, надія), півмісяць і 8-кут 
зірка;  герб: синє коло- тюркство, червоне- 
сучасність, зелене- іслам, зірка, полум., колос.  
 

Чилі- Republic of Chile/Пд Амер 
Сантьяго, іспанська мова, чилійський песо = 100 
сентаво.  
17 млн. осіб, 756,6 тис. кв. км. 
Прапор: синій- небо, білий- анди, вкриті снігом, 
зірка- провідник до успіху; герб: щит із зіркою, 
кондор, гемал (анд. олень), «Правом або силою»  
 

Уругвай- Oriental Republic of Uruguay/Пд Амер 
Монтевідео, іспанська мова, уругвайське песо = 
100 сентесімо.  
3,35 млн. осіб, 176,2 тис. кв. км. 
Прапор: 4 синіх і 5 білих смуг, сонце- свобода; 
герб: сонце, гілки, ваги- рівність, бик- достаток, 
кінь- свобода, гора та хвилі- сила.  

 Бахрейн- The Kingdom of Bahrain/Азія 
Манама, арабська мова,бахрейнський динар= 
1000 філсів.  
1,4 млн. осіб,  703,6 кв. км. 
Прапор: червон- мусульм секта Хариджитів, білий- 
мир з ВБ, 5 зигзагів- 5 стовпів ісламу; герб: подіб 
до прапору, щит оточений черв-біл обрамлен.  
 

Бангладеш- People`s Republic of Bangladesh/Азія 
Дакка, бенгальська (бенгалі) і англ. мова, така = 
100 пайсів.  
161 млн. осіб, 147,57 тис. кв. км. 
Прапор: зелений колір- іслам, червон. круг- сонце 
як символ незалежності; герб: нац. квітка- латаття 
на воді, 2 колоски рису, 4 зірки, 3лист джуту.  
 

Афганістан- Islamic Republic of Afghanistan/Азія 
Кабул, мови пушту і дарі, афгані = 100 пулам.  
33,4 млн. осіб, 652,2 тис. кв. км. 
Прапор: чорний нагадує про окупацію, червоний- 
боротьбу, зелений- свободу; герб: мечеть, 
прапори, навколо гірлянда, напис означає назву 
націй.  

 В’єтнам- The Socialist Republic of Viet Nam/Азія 
Ханой, в’єтнамська мова, донг = 10 хао = 100су  
90 млн. осіб,  330,9 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- революція, 5к жовта зірка-  
єднання робітн., вчених, селян, армії і молоді; 
герб: жовто-червоний, симоліз. Прагнення до 
незалежн і миру.  
 

Бутан- Pendal Druk Shung/Азія 
Тхімпху, мова донг-ке (бхотія) тібето, нгултрум = 
100 четрумів. 720,7 тис. осіб, 46,5 тис. кв. км. 
Прапор: білий дракон (місц назва Бутану Земля 
Драконів)тримає цінні камені на чев (монархія) та 
помаранч (буддизм) тлі; емблема: в колі лотос, 
дракони цін камінь і 4 опори (принцип буддизму).  
 

Бруней- State of Brunei Darussalam/Азія 
Бандар-Сері-Бегаван,малайська, англ. мова, 
брунейський долар= 100 сен.  
414,4 тис. осіб, 5,8 тис. кв. км. 
Прапор: жовтий- традиц. колір, білий і чорн кол., в 
центрі герб; герб: прапорець, парасолька, пташ 
крила, руки, півмісяць, «Бруней- обитель світу».  
 



                 

                                                 

                             

                 

      

                                           

                   

                                

                                          

                   

                                         

                         

 



Ємен- Republic of Yemen/Азія 
Сана, арабська  мова, єменський ріал = 100 філсів.  
26,4 млн. осіб, 550 тис. кв. км. 
Прапор: червоний, чорний і білий- кольори араб. 
країн; герб: золотий орел тримає сувій з написом 
«Республіка Ємен», на грудях щит: Гребля Маріб і 
3 гілки кави (Ємен вваж батьків. кави), прапори. 
 

Грузія- Republic of Georgia /Азія 
Тбілісі, грузинська мова, ларі = 100 тетри  
4,5 млн. осіб, 69,7 тис. кв. км. 
Прапор: «прапор 5 хрестів», в центрі хрест 
Св.Георгія; герб:щит, Св.Георгій на коні уражає 
змію, золота корона, 2 золотих леви, «Сила у 
єдності» .  
 

Вірменія- Republic of Armenia/Азія 
Єреван, вірменська мова, драм = 100 лумів  
3,2 млн. осіб, 29,8 тис. кв. км. 
Прапор: черв.- кров, жовтогаряч.- сміливість і 
працьовит., синій- природа країни; герб: щит, гора 
Арарат, ноїв ковчег, 4 секції- королівства, лев та 
орел- королі тварин, розірв ланцюг, меч, колос, 
ручка, стрічка..  

 
Індонезія- Republik Indonesia/Азія 
Джакарта, індонезійська мова,індонезійська рупія 
= 100 сенам. 
244,8 млн. осіб, 1,9 млн. кв. км. 
Прапор: червоний- мужність і люд. тіло, білий- 
душа людини;  герб: золотий птах гаруда з щитом; 
5 елементів символ нац. філософію .  
 

Індія- Republic of India/Азія 
Нью-Делі, мови хінді та англ., індійська рупія = 100 
пайсам.  
1,21 млрд. осіб, 3,29 млн. кв. км. 
Прапор: шафрановий, білий, зелений, посередині 
Чакра- колесо закону Дхарми; герб: 4 тварини- 
лев, слон, кінь, бик, «Нехай запанує істина» 
 

Ізраїль- State of Israel/Азія 
Єрусалим, мови іврит і арабська, шекель = 100 
агорам.  
8 млн. осіб, 20,7 тис. кв. км. 
Прапор: «зірка Давида» в центрі; нагадує таліт- 
білу з синіми смугами молільну хустку; герб: 
менора (семисвічник).  
 Йорданія- Hashemite Kingdom of Jordan/Азія 

Амман, арабська мова, йоданський динар = 100 
піастрів. 6,2 млн. осіб, 89,3 тис. кв. км. 
Прапор: чорний, білий, зелений- халіфати; 
червоний трикут-. династія Хашимітів, з 7-к зіркою 
- сура Корану та єднан араб кланів; герб: корона, 
мантія, орел Саладіна, зброя, куля, прапори..  
 

Іран- Islamic Republic of Iran/Азія 
Тегеран, перська мова (фарсі), іранський ріал = 
100 динарів. 80 млн. осіб, 1,64 тис. кв. км. 
Прапор: зелений- родючість, порядок, радість, 
білий- мир, червоний- мужність, кров, посередині 
напис «Аллах», а на стрічках 22 рази «Аллах 
великий»; герб: напис «Аллах».  
 

Ірак- Republic of Iraq/Азія 
Багдад, арабська мова, іракський динар = 1000 
філсів.  
32,3 млн. осіб, 437 тис. кв. км. 
Прапор: червоний, білий, чорний, «Бог великий»; 
герб: щит з прапором на Орлі Саладіна, тримає у 
кігтях сувій «Іракська республіка».  
 Катар- State of Qatar/Азія 

Доха, арабська мова, ріал Катару = 100 дирхамам.  
1,7 млн. осіб, 11,4 тис. кв. км. 
Прапор: білий- мир, між нар. визнання, бордовий- 
кров, розділені зигзагом; герб: мечі в жовтому 
колі, судно, острів, коло з кольорами прапора і 
написом «Катар».  
 

Камбоджа- Kingdom of Cambodia/Азія 
Пномпень, кхмерська мова, рієль = 100 сен.  
15 млн. осіб, 181 тис. кв. км. 
Прапор: червоно-синій, білі обриси храму 
Ангкорват; герб: леви, 5-ярусні парасольки, меч, 
символ, напис: «Король Королівства Камбоджі».  
 

Казахстан- Republic of Kazakhstan /Азія 
Астана, казахська мова (також російська), теньге = 
100 тиїнам.  
16,7 млн. осіб,  2,7 млн. кв. км. 
Прапор: блакитний- нескінченність неба, сонце- 
життя, достаток, орел – держ влада, воля; герб: 
шани рак, тулпари (міфічні коні), «Казахстан» .  

 Кіпр- Republic of Cyprus/ 
Ніккосія, грецька, турецька мова, євро = 100 центів 
800 тис. осіб, 9,3 тис. кв. км. 
Прапор: біле полотно з островом мідного кольору 
(багатий на мідь), 2 гілки оливкового дерева 
(греки і турки); герб: щит з голубом та оливкові 
гілки- символ миру, 1960- рік отримання незалеж.  
 

Киргизія-Kyrgyz Republic/Азія 
Бішкек, киргизька мова, сом = 100 тийїнів. 
5,4 млн. осіб, 198,5 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- доблесть і сміливість, золоте 
сонце- спокій і багатство, тундук- рідна домівка; 
герб: кречет Манаса з розправленими крилами- 
свобода, озеро, скелі, сонце.  
 

Китай- The People's  Republic of China/Азія 
Пекін, китайська мова, юань = 10 цзяо = 100 феней   
1,35 млрд. осіб, 9,6 млн. кв. км. 
Прапор: червоний-революція, 5 зірок- 
згуртованість революційних народних мас; герб: 
трибуна, 5  зірок, колесо- боротьба.  

 
Лаос- Lao People’s Democratic Republic/Азія 
В’єнтьян, лаоська мова, кіп = 100 атів. 
6,5 млн. осіб, 236,8 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- кров, блакитний- багатство, 
білий- повний місяць; герб: націонална святиня 
Пха Тхат Луанг.  
 

Кувейт-State of Kuwait /Азія 
Ель-Кувейт, арабська мова, кувейтський динар.  
3,1 млн. осіб, 17,8 тис. кв. км. 
Прапор: білий- працьовитість, чорний- поля битв, 
зелений- луки, червоний- кров; герб: круглий щит, 
доу (корабель) з прапором кувейту, море, небо, 
золотий сокіл, «Кувейт».  
 

КНДР- Democratic People's Republic of Korea/Азія 
Пхеньян, корейська мова, вона КНДР =100 чонам.  
24 млн. осіб, 122,8 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- патріотичний дух революц., 
зірка- революційні традиції, біле коло  і 2 смуги- 
єдність нації, синій- самост., мир, дружба; герб: 
зірка, гідроелектростанція, подіб. до радянського .  

 Мальдіви- Republic of Maldives /Азія 
Мале, мальдівська мова (дівехі), мальдівська 
руфія = 100 лаарі.  
336 тис. осіб, 90 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- сміливість героїв, зелений- 
кокосові пальми, білий півмісяць- іслам; герб: 
півмісяць, зірка, «Мальдіви» араб. мовою, пальма.  
 

Малайзія- Malaysia /Азія 
Куала-Лумпур, малайська мова, ринггіт = 100 сен. 
29,6 млн. осіб, 329,7 тис. кв. км. 
Прапор: 13 червоних і білих смуг- 13 штатів, 14-а- 
центр, півмісяць- іслам, зірка з 14 променями, 
жовтий колір- влада; герб: тигри- хоробрість, сила, 
щит, корона, «У єдності – сила».  
 

Ліван- Lebanese Republic /Азія 
Бейрут арабська, мова, ліванський фунт.  
4,3 млн. осіб, 10,5 тис. кв. км. 
Прапор: червоний – кров, білий – чистота і мир, 
кедр;герб: кольори прапору, кедр- символ 
безсмертя, символ Лівану.  

 
Непал- Federal Democratic Republic of Nepal/Азія 
Катманду, мова непалі, непал. рупія = 100 пайсам.  
26,6 млн. осіб, 147,2 тис. кв. км. 
Прапор: має форму двох червоних зшитих трикут., 
на них білі місяць і сонце; герб: прапор, Еверест, 
руки, гірлянда з рододендронів, «Матір і 
Батьківщина більше, ніж небеса».  
 

М’янма- Republic of the Union of Myanmar/Азія 
Найп’їдо, бірманська мова, к’ят = 100 п’я  
59,5 млн. осіб, 678 тис. кв. км. 
Прапор: жовтий- солідарність, зелений- мир і 
стабільність, червоний – сміливість і рішучість, 
зірка; герб: 2 міфічних лева, карта країни перед 
зубчастим колесом, зірка.  
 

Монголія- /Азія 
Улан-Батор, монгольська мова, тугрик = 100 мунгу 
2,7 млн. осіб,  1,5 млн. кв. км. 
Прапор: червоні і синя смуги, емблема 
«сойомбо»- сонце, місяць, земля, вода, інь-янь; 
герб: сойомбо та жеребець- символи 
незалежності та духу, чандамі (виконує бажання).  

 Пакистан-Islamic Republic of Pakistan/Азія 
Ісламабад, мова урду, англійська, пакистанська 
рупія = 100 пайсів.  
163,7 млн. осіб, 803,9 тис. кв. км. 
Прапор: зелений- іслам, білий- інші релігії, 
півмісяць- прогрес, зірка- світло, знання; герб: 
щит, зірка, півміс., бавовна, джут, чай, пшениця.  
 

Оман- Sultanat 'Uman/Азія 
Маскат, арабська мова, оманський ріал = 1000 
байзів. 
2,86 млн. осіб, 309,5 тис. кв. км. 
Прапор: білий- процвітання, зелений- природа, 
червоний – боротьба; емблема: кинджал в піхвах 
(ханджар) з перехрещеними мечами. 
 

ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати)- /Азія 

Абу-Дабі, арабська мова, дирхам = 100 філсам. 
7,2 млн. осіб, 83,6 тис. кв. км. 
Прапор: червоний - мужність, чорний- нафта, 
білий- пустеля, зелений – іслам; герб: жовтий 
сокіл- єдина влада, оперення- 7 еміратів. 

Саудівська Аравія- Kingdom of Saudi Arabia/Азія 
Ер-Ріяд, арабська мова, саудівський ріал = 100 
халалів.  
27,1 млн. осіб, 2,1 млн. кв. км. 
Прапор: на зеленому полотні написана шахада 
(мусульманський символ віри) і шабля; герб: два 
мечі (2 роди-засновн.), пальма- головне дерево.  
 

Росія(Російська Федерація) /Азія 
Москва, російська мова, рубль = 100 копійок.  
143 млн. осіб, 17,1 млн. кв. км. 
Прапор: білий, синій, червоний; герб: щит з 
двоголовим орлом з коронами, скіпетр, держава, 
у щиті срібний  вершник на коні, який завдає 
поразки драконові.  
 

Республіка Корея- Republic of Korea/Азія 
Сеул, корейська мова, вона = 100 чон.  
49,7 млн. осіб, 100 тис. кв. км. 
Прапор: Інь та Янь, триграми – небо, пд., літо; зх., 
осінь, вода; земля, пн., зима; сонце, сх., вогонь; 
герб: Інь-Янь, 5 пелюсток, стрічка, «Республіка 
Корея».  

 Східний Тимор- /Азія 
Ділі, тіморська мова (тетум), португальська, долар 
США = 100 центів.  
1,2 млн. осіб, 14,8 тис. кв. км. 
Прапор: жовтий- сліди колоніального правління, 
чорний- труднощі, черв.- боротьба, білий- мир; 
герб: автомат, «Єдність, дія, прогрес».   
 

Сінгапур- Republic of Singapore/Азія 
Сінгапур, малайська, англ., китиайська, тамільська 
мова, сінгапурський долар = 100 центів.  
5,31 млн. осіб,  710 кв. км. 
Прапор: черв.- рівність, півмісяць- молода нація, 5 
зірок: демократ., прогрес, рівність, справедл., 
мир; герб: лев, тигр, щит, «Вперед, Сінгапуре».  
 

Сирія- Syrian Arab Republic/Азія 
Дамаск, арабська мова, сирійський фунт = 100 
піастрів.  
20,4 млн. осіб, 185,2 тис. кв. км. 
Прапор: зелений, білий, черв. і чорний трад. араб., 
2 зірки- Єгипет і Сирія; герб: сирійський яструб, 
щит нац. прапора, «Сирійська Араб. Республ.».  
 



                                                 

          

                                

                                 

                                           

                                     

                                       

                                     

                        

                               

                                   



Туреччина-Republic of Turkey /Азія 
Анкара, турецька мова, турецька ліра =  100 
курушей. 
73,7 млн. осіб, 779,4 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- колір Османської імперії, 
півмісяць і зірка- іслам; емблема: червоний 
еліпс, півмісяць, зірка, назва Туреччини. 

Таїланд-Kingdom of Thailand/Азія 
Бангкок, тайська мова, бат = 100 сатангів.  
66,9 млн. осіб, 513,1 тис. кв. км. 

Прапор: синій- королівська влада, червоний- 
народ, білий- релігія; герб: Гаруда (їздова тварина 
бога Вішну, символ королівської влади). 

Таджикистан /Азія 
Душанбе, таджицька мова, сомоні = 100 дірамів.  
8,1 млн. осіб, 142,1 тис. кв. км. 

Прапор: червоний, білий, зелений, корона і 7 зірок; 
герб: корона і 7 зірок, сонце, гори, пшениця, 
бавовник. 

Філіппіни- Republic of Philippines/Азія 
Маніла, філіппінська мова і піліпіно, філіппінський 
песо = 100 сентаво.  
96,4 млн. осіб, 300,8 тис. кв. км. 
Прапор: сонце- свобода та 8 провінцій, перших у 
боротьбі, зірки- 3 групи островів,  білий- мир, 
синій і черв.- патріот., герб: сонце, зорі, лев, орел. 

Узбекистан- Republic of Uzbekistan/Азія 
Ташкент, узбецька мова, сум = 100 тіїнам.  
29,6 млн. осіб, 447,4 тис. кв. км. 

Прапор: блакитний- небо, білий- справедливість, 
зелений- гостинність, 12 зірок- 12 адмін. частин, 
півмісяць- іслам; герб: сонце над горами, 
пшениця, бавовник, птах Хумо (щастя і волелюб.) 

Туркменістан- Turkmenistan /Азія 
Ашгабат, туркменська мова, манат = 100 тенге.  
5,1 млн. осіб, 488 тис. кв. км. 

Прапор: зелений- життя, земля, півмісяць- чисте 
небо, зірки- велаяти (частини), 5 килимових гелів; 
герб: елементи національного багатства, килимові 
гелі, кінь. 

Алжир- People’s Democratic Republic of 
Algeria/Африка 
Алжир, арабська мова, алжирський динар = 100 
сантимам.  
37,1 млн. осіб, 2,38 млн. кв. км. 
Прапор: білий- чистота, зелений- іслам, півмісяць 
і зірка; герб: печатка, зірка, півмісяць, сонце. 

Японія- Japan /Азія 
Токіо, японська мова, єна = 100 сенам  
128,3 млн. осіб, 377,8 тис. кв. км. 
Прапор: білий- чистота і цілісність, червоне коло- 
тепло, яскравість і щирість; імпператорська 
емблема: золота хризантема. 

Шрі-Ланка- Sri Lanka/Азія 
Коломбо, англ., сингальська, тамільська мова, шрі-
ланкійська рупія = 100 центів.  
19,2 млн. осіб, 65,6 тис. кв. км. 

Прапор: золотий лев на червоному полі з 
шаблею, зелений та рожевий- мусульмани та 
індуси, червоний- буддисти; герб: лев, колесо.. 

Ботсвана- Republic of Botswana /Африка 
Габороне, англ. мова, пула = 100 тхебе.  
2,1 млн. осіб, 581,7 тис. кв. км. 
Прапор: синій- небо, надія, вода, чорний і білий- 
більшість народу і нац. меншини, расова 
гармонія; герб: зебри, щит, 3 хвилі, голова бика, 
сорго, бивень слона, «Вода». 

Бенін- Republic of  Benin/Африка 
Порто-Ново, франц. мова, африканський франк = 
100 сантимам. 9,4 млн. осіб, 112,6 тис. кв. км. 
Прапор: традиційні африканські кольори: 
зелений- надія, жовтий- процвітання, червоний- 
хоробрість; герб: замок, зірка, судно, пальма, 
роги- процвітан., «Братство, Правосуддя, Право». 

Ангола- Republic of  Angola/Африка 
Луанда, португальська мова, кванза = 100 лвеям.  
19,6 млн. осіб, 1,2 млн. кв. км. 

Прапор: червоний- кров, чорний- африканський 
континент, частина зубчастого колеса, мачете, 
зірка, жовтий- багатство; герб: у соціалістичному 
стилі, сонце, зірка, книга, пів колеса, кукурудза. 

Габон- Gabonese Republic/Африка 
Лібревіль, франц. мова, африканський франк = 100 
сантимам.  
1,5 млн. осіб, 267,7 тис. кв. км. 
Прапор: зелений- ліси, синій- води, жовтий- 
екватор, золото, сонце, тепло; герб: пантери- 
хоробрість, судно, «Союз Праця  Правосуддя». 

Бурунді- République du Burundi/Африка 
Бужумбура, кірунді, франц. мова, бурундійський 
франк = 100 сантимам. 
8,7 млн. осіб, 27,8 тис. кв. км. 
Прапор: хрест Св.Андрія- мир, зелений- надія, 
червоний- боротьба за незалежн., герб: голова 
лева на щиті,  списи, «Єдність. Праця. Прогрес». 

Буркіна-Фасо- Burkina Faso/Африка 
Уагадугу, франц. мова, африканський франк = 100 
сантимів. 
16,9 млн. осіб, 274,4 тис. кв. км. 

Прапор: червоний- кров, зелений- с/г багатство, 
зірка- народно-дем. революція, герб: щит, коні, 
списи, книга, «Єдність Прогрес Правосуддя». 

Гвінея- République de Guinée/Африка 
Конакрі, франц. мова, гвінейський франк = 100 
сантимів.  
10,6 млн. осіб, 245,9 тис. кв. км. 
Прапор: африкан. кольори – черв., жовтий, зел.; 
герб: голуб з оливковою гілкою над мечем і 
гвинтівкою, «Праця Справедлив. Солідарність». 

Гана- Republic of Ghana/Африка 
Аккра, англ. мова, седі = 100 песева.  
24,6 млн. осіб, 238,5 тис. кв. км. 
Прапор: африканські кольори- червоний, жовтий, 
зелений; чорна зірка- дороговказ африканської 
свободи; герб: зелений хрест Св.Георгія, лев, 
щит, орли, зірка, «Свобода і справедливість» . 

Гамбія- Republic of The Gambia/Африка 
Банжул, англ. мова, даласі = 100 бутумам.  
1,8 млн. осіб, 11,3 тис. кв. км. 

Прапор: червоно-синьо-зелений з біли и вузькими 
смугами; герб: леви, сокира, сапа, шолом лицаря, 
пальмова гілка, «Прогрес Мир Процвітання». 

Екваторіальна Гвінея- Republic of Equatorial 
Guinea/Африка 
Малабо, іспанська, франц. мова, африканський 
франк = 100 сантимів. 704 тис. осіб, 28 тис. кв. км. 
Прапор: блакитний- море, зелений- рослини, 
білий- мир, червоний- кров; герб: бавовняне 
дерево, зірки, «Єдність Мир і Справедливість». 

Джибуті- République de Djibouti/Африка 
Джибуті, арабська і франц. мова, джибутійський 
франк = 100 сантимів.  
792 тис. осіб, 23,2 тис. кв. км. 
Прапор: білий – світ, синій – море і небо, 
зелений- земля, червона зірка- єдність; герб: 
лавровий вінок, щит і спис, зірка, мачете. 

Гвінея-Бісау- Republic of Guinea-Bissau/Африка 
Бісау,  португальська мова, африканський франк = 
100 сантимів.  
1,6 млн. осіб, 36,1 тис. кв. км. 

Прапор: червоний, жовтий і зелений; чорна зірка; 
герб: чорна зірка, мушля  - зх. узбережжя, оливкові 
гілки, «Єдність Боротьба Прогрес». 

Єгипет- Arab Republic of Egypt/Африка 
Каїр, арабська мова, єгипетський фунт = 100 
піастрів.  
92 млн. осіб, 1 млн. кв. км. 
Прапор: червоний- період боротьби з диктатом, 
білий- революції, чорний- припинення правління 
Британії; емблема: золотий орел, сувій, 
«Єгипет». 

Ефіопія- Republic of Ethiopia/Африка 
Аддис-Абеба, амхарська мова, бир = 100 центів. 
85 млн. осіб, 1,1 млн. кв. км. 
Прапор: зелений, жовтицй, червоний кольори, в 
центрі герб; герб: золота зірка- єдність народів. 

Еритрея- State of   EritreaАфрика 
Асмера, тигрінья, арабська і англ. мови, накфа = 
100 центів.  
6,2 млн. осіб, 117,6 тис. кв. км. 

Прапор: зелений- с.г., червоний- кров, синій- 
морські багатства, жовтий- мін. ресурси; 3 оливкові 
гілки; герб: верблюд, оливкова гілка, «Еритрея». 

Кабо-Верде- Republic of Cape Verde/Африка 
Прая, португальська мова, ескудо = 100 сентаво.  
513 тис. осіб, 4 тис. кв. км. 
Прапор: синя, біла та червона смуги, синій- 
океан, 10 зірок- острови; герб: трикут.- єдність, 
факел- свобода, 3 смуги- море, 10 зірок- острови, 
поплавок, ланцюг і 2 пальмових листа- згуртован. 

Зімбабве-Republic of Zimbabwe /Африка 
Хараре, мови: англ., шона, ндебеле, 
зімбабвійський долар = 100 центів.  
13,4 млн. осіб, 390,7 тис. кв. км. 
Прапор: зелений- природа, жовтий- мін. рес., 
чорний- раса, червоний- кров, білий- мир; герб: 
антилопи, курган, птах, «Єдність Свобода Праця». 

Замбія- Republic of Zambia/Африка 
Лусака, англ. мова, квача = 100 нґве.  
13,2 млн. осіб, 752,6 тис. кв. км. 

Прапор: зелен.- прир. ресурси, черв.- боротьба, 
чорн.- насел., помаранч.- мін. ресурс, орел- подол. 
проблем; герб: орел- свобода, щит- водоспад 
Вікторія, чол. і жін., «Одна Замбія, одна нація». 

Коморські острови- Union des Comores/Африка 
Мороні, коморська, арабська, франц. мова, 
коморський франк = 100 сантимів.  
491 тис. осіб,  1,8 тис. кв. км. 
Прапор: півмісяць у зеленому трикутнику, 4 
смуги (4  острови)- жовтий, білий, червоний, 
синій; герб: півмісяць, сонце, зорі, оливкові гілки. 

Кенія- Republic of Kenya/Африка 
Найробі, англ. Мова і суахілі, кенійський шилінг = 
100 центам.  
42,8 млн. осіб, 580,4 тис. кв. км. 
Прапор: чорний, червоний, зелений, щит Массаї з 
перехрещеними списами; герб: леви тримають 
масайські списи і щит . 

Камерун- Republic of Cameroon Африка 
Яунде, франц., англ. мова, африканський франк= 
100 сантимів.  
19,95 млн. осіб, 475,4 тис. кв. км. 

Прапор: зелений, червоний, жовтий кльори, жовта 
зірка; герб: щит, фасції, ваги правосуддя, назва 
країни і дата проголошення незалежності. 

Кот д’Івуар- Republic of Cote d'Ivoire/Африка 
Ямусукро, франц. мова, африканський франк = 100 
сантимів.  
21,4 млн. осіб, 322,5 тис. кв. км. 
Прапор: помаранчева- родючість, біла- світло, 
зелена- надія; герб: слон (Берег слонової кістки), 
сонце, пальми, назва країни. 

Конго(РК) Republic of the Congo /Африка 
Браззавіль, франц. мова, африканський франк = 
100 сантимам.  
3,7 млн. осіб, 342 тис. кв. км. 
Прапор: зелений- мир, жовтий- надія, червоний- 
незалежність; герб: щит, лев, корона, слони, 
«Єдність Праця Прогрес». 

Конго (ДРК)- Democratic Republic of the 
Congo/Африка 
Кіншаса, франц. мова, новий конголезький франк 
= 100 снтимів. 67,8 млн. осіб,  2,3 млн. кв. км. 

Прапор: блакитний- мир, червоний- кров, 
жовтий- благополуччя; герб: леопард, 
«Правосуддя Мир Праця». 



        
  

     

                                      

                                        

                                                     

                         

                            

                              
 
 
 

 

                        

                                     

                            

 

   



Лівія/Африка 
Тріполі, арабська мова, лівійський динар = 1000 
дирхамам.  
6,4 млн. осіб, 1,7 млн. кв. км. 
Прапор: викор. прапор Об’єднаного королівства 
Лівія, червоний, чорний, зелений,  півмісяць і 
зірка; герб: 2 кола, зірка, хвилі, кольори прапору . 

Ліберія - Rebublic of Liberia/Африка 
Монровія, англ. мова, ліберійський долар = 10 
центів.  
4,23 млн. осіб, 111,4 тис. кв. км. 
Прапор: 11 червоних і 11 білих смуг і синє поле з 
білою зіркою; герб: щит, корабель, розгорнений 
сувій «Любов свободи привела нас сюди». 

Лесото- Kingdom of Lesotho/Африка 
Масеру, англ. мова і сесото, лоті (малоті- 
множина) = 100 лісенте. 
2,1 млн. осіб, 30,35 тис. кв. км. 
Прапор: синій, білий, зелений кольори, мокоротло 
(головний убір); герб: крокодил на щиті, 
перехрещені щити, шкіра, коні. 

Мадагаскар- République de Madagascar/Африка 
Антананариву, малагасійська, франц., англ. мова, 
аріарі = 5 іраймбіланей. 
20,2 млн. осіб, 587 тис. кв. км. 
Прапор: червоний і білий- кольори Королівства 
Меріна (етнічна група), зелений- племені ховів; 
герб: жовтий диск, карта, голова зебри. 

Мавританія- Islamic Republic of Mauritania 
/Африка 
Нуакшот, арабська мова, мавританська уґія = 5 
хумам.  
3,4 млн. осіб,  1 млн. кв. км. 
Прапор: зелений колір, місяць і зірка- іслам, 
жовтий- Сахара; герб: печатка подібна до прапора. 

Маврикій- Republic of Mauritius/Африка 
Порт-Луї, англ. мова, маврикійська рупія = 100 
центів. 
1,3 млн. осіб, 2 тис. кв. км. 
Прапор: червоний, синій, жовтий і зелений 
кольори; герб: щит: корабель, пальми, ключ, зірка; 
дронт і олень, «Зірка і ключ Індійського океану». 

Марокко/Африка 
Рабат, арабська, берберська мови, марокканський 
дирхам = 100 сантимів. 
32,4 млн. осіб, 458,7 тис. кв. км. 
Прапор: черв.- колір шерифів Мекки, «Печатка 
Соломона»- життя і здоров’я; герб: щит, леви, 
«Якщо ви допомагаєте Богові, він допоможе вам». 

Малі-Republic of Mali /Африка 
Бамако, франц. мова, африканський франк = 100 
сантимів. 
14,5 млн. осіб, 1,2 млн. кв. км. 
Прапор: зелений, жовтий, червоний; герб: 
блакитний щит, мечеть, стерв’ятник, луки, сонце, 
«Один народ, одна ціль, одна віра». 

Малаві-  Republic of Malawi/Африка 
Лілонгве, англ. мова і ньянджа, малавійська квача 
= 100 тамбалам.  
13,2 млн. осіб, 118,5 тис. кв. км. 
Прапор: чорний, червоний, зелений, червоне 
сонце- свобода; герб: лев і леопард, геральдичний 
герб, «Єдність і Свобода». 

Нігер- Republic of Niger/Африка 
Ніамей, франц. мова, африканський франк = 100 
сантимів.  
14,7 млн. осіб, 1,26 млн. кв. км. 
Прапор: жовтогарячий- пустеля, білий- чистота, 
зелений- надія, коло- сонце; герб: щит: сонце, 
спис з мечами, просо, голова зебу; 4 прапори. 

Намібія- Republic of Namibia/Африка 
Віндхук, англ. мова, намібійський долар = 100 
центів. 2,2 млн. осіб, 824,3 тис. кв. км. 
Прапор: сонце- життя, енергія, жовтий- пустеля, 
синій- океан, червоний- народ, зелений- ресурси, 
білий- єдність; герб: щит, орікси, орел, «Єднання 
Свобода Правосуддя». 

Мозамбік- Republica de Mocambique/Африка 
Мапуту, португальська мова, метикал = 100 
сентаво.  
20,5 млн. осіб, 799,4 тис. кв. км. 
Прапор: автомат калашникова- боротьба за 
незалежність, черв., зелен., чорн., жовтий; герб: 
мотика, книга, автомат, кукурудза, очерет. 

Південний Судан- Republic of South 
Sudan/Африка 
Джуба, англ. мова, південносуданський фунт = 100 
піастрів.  
8,5 млн. осіб, 620 тис. кв. км. 
Прапор: африканські кольори, золота зірка – 
Вифлеємська зірка, єдність; герб: орлан-крикун. 

Півіденно-Африканська Республіка/Африка 
Преторія, 11 мов: африкаанс, англійська, 
ісіндебеле, сесото са лебоа, сесото, сіваті, хітсонга, 
сетсвана, тшівенда, ісікоса, ісізулу;  ранд  = 100 
центів. 52 млн. осіб,  1,2 млн. кв. км. 
Прапор: африканські кольори; герб: птах-секретар, 
«Єдність різних людей» 

Нігерія- Federal Republic of Nigeria /Африка 
Абуджа, англ. мова, найра = 100 кобо.  
160 млн. осіб, 923,8 тис. кв. км. 
Прапор: біло-зелений; герб: чорний щит (земля) з 
2 білими смугами, що з’єднуються (річки), коні- 
гордість і гідність, орел – сила, жовті квіти – нац. 
квіти. 

Свазіленд- Kingdom of Swaziland/Африка 
Мбабане, англ. мова і свазі, лілангені (емалангені- 
множина) = 100 центів. =  
1,2 млн. осіб, 17,4 тис. кв. км. 
Прапор: червоно-синій, щит, списи і посох, пір’я; 
герб: лев- Король, слон- Королева,  Мати, щит 
Нгуні- захист, «Ми- фортеця». 

Сан-Томе і Принсіпі- Republic of Sao Tome and 
Principe/Африка 
Сан-Томе, португальська мова, добра = 100 
сентимо. 160,8 тис. осіб, 1 тис. кв. км. 
Прапор: червоний- боротьба за незалежність, 
зірки- острови, зелений, жовтий і чорний- 
африканські; герб: сокіл і папуга, щит, зірка. 

Руанда- Republique Rwandaise/Африка 
Кігалі, мови кіньяруанда, французька і англійська, 
руандійський франк = 100 сантимів. 
10,3 млн. осіб, 26,3 тис. кв. км. 
Прапор: блакитний- щастя, мир, жовтий- екон. 
розвиток, зелений- надія, сонце- просвітлення; 
герб: «Респ. єдності Руанди, праці, патріотизму». 

Сомалі-Somali Republic  /Африка 
Могадішо, сомалійська, арабська мови, 
сомалійський шилінг = 100 центів.  
9,4 млн. осіб, 637,7 тис. кв. км. 
Прапор: синє полотно, 5 вершин зірки- 5 областей, 
де живе  народ Сомалі; герб: щит із зіркою, 
леопарди, списи. 

Сенегал- République du Sénégal/Африка 
Дакар, франц. мова, африканський франк =100 
сантимів. 
12,9 млн. осіб, 196,7 тис. кв. км. 
Прапор: зелений, жовтий, червоний, зірка; герб: 
лев, баобаб, зірка, срібні пальмові гілки, «Один 
народ, одна мета, одна віра» 
. 

Сейшельські острови- Republic of Seychelles 
/Африка 
Вікторія, мови  креольська, англ. і франц., 
сейшельська рупія = 100 центів.  
87,3 тис. осіб, 455,3 кв. км. 
Прапор: афр. кол.; герб: шолом, фаетон, пальма,  
море, риби-вітрильники, «Кінець- справі вінець». 

Танзанія- United Republic of Tanzania/Африка 
Додома, англ. мова, суахілі, танзанійський шилінг 
=100 центів. 45 млн. осіб, 945,1 тис. кв. км. 
Прапор: чорний- народ, зелений- земля, жовтий- 
багатство надр, синій- море; герб: щит: факел, 
прапор, червона- грунти, хвилі; спис, чоловік і 
жінка, «Свобода і єднання». 

Сьєрра Леоне- Republic of Sierra Leone/Африка 
Фритаун, англ. мова,  леоне = 100 центам.  
5,8 млн. осіб, 71,7 тис. кв. км. 
Прапор: зелений – с/г, природні ресурси, синій- 
надія, білий- єдність і законність; герб: золотий 
лев на щиті, 3 факели, леви, пальми, «Єдність 
Свобода Справедливість». 

Судан- Republic of the Sudan/Африка 
Хартум, арабська мова, новий суданський фунт = 
100 піастрів. 
32,8 млн. осіб, 1,8 млн. кв. км. 
Прапор: африканські кольори: червоний, 
ззелений, білий, чорний; герб: птах-секретар, 2 
сувої: 1- «Перемога за нами», 2- «Респуб. Судан». 

Уганда- Republic of Uganda/Африка 
Кампала, англ. мова, новий угандійський шилінг = 
100 центів. 31,8 млн. осіб, 241 тис. кв. км. 
Прапор: чорн.- люди, жовт. - сонце, черв. - 
братерство, східний венеціанський журавель; 
герб: щит: море, сонце, барабан; журавель, 
антилопа, «Для Бога і моєї країни». 

Туніс- Tunisian Republic/Африка 
Туніс, арабська мова, туніський долар = 1000 
міллімам. 
10,5 млн. осіб, 164,2 тис. кв. км. 
Прапор: червоне полотно; зірка і півмісяць- 
Османська імперія; герб: корабель, лев з мечем, 
ваги, «Свобода – Порядок – Правосуддя». 

Тонга- Togolese Republic/Африка 
Ломе, франц. мова, африканський франк =100 
сантимів. 
6,78 млн. осіб, 56,8 тис. кв. км. 
Прапор: жовто-зелений, зірка на фоні червоного 
квадрату; герб: корона, зірки, мечі, голуб, хрест, 
«Бог і Тонга- моя спадщина». 

 ЧАД- Republic of Chad/Африка 
Нджамена, мови франц. і арабська, африканський 
франк = 100 сантимів. 
11,8 млн. осіб, 1,28 млн. кв. км. 
Прапор: синій- небо, надія, жовт.- сонце, пустеля, 
черв.- прогрес, єдність, кров; герб: щит з лініями- 
озеро, сонце, коза і лев, «Єдність Праця Прогрес». 

Центральноафрканська Республіка/Африка 
Бангі, франц. Мова і санго, африкан. франк=100 
сантимів. 4,6 млн. осіб, 622,4 тис. кв. км. 
Прапор: черв.- кров, синій- небо, свобода, білий- 
мир, зелений- надія, жовтий- терпимість, зірка- 
незалежн.; герб: «Кожна людина є людиною», 
«Єдність Гідність Праця». 

 


