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  Եվրոպան զբաղեցնում է Եվրասիա մայրցամաքի մեկ հինգերորդ մասը և գտնվում է 

մայրցամաքի արևմտյան հատվածում
ֈ 
Աշխարհամասի ափերը ցամաքի համեմատ ավելի 

բարձր են, քան այլ մայրցամաքում կամ աշխարհամասումֈ Եվրոպայի ափերը հյուսիսից 

ողողվում են Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսի ջրերով, արևմուտքից՝ Ատլանտյան 

օվկիանոսով, հարավից՝ Միջերկրական, Սև և Կասպից ծովերի ջրերով
]
ֈ Եվրոպայի 

հողային ռելիեֆն առանձին շրջաններում ունի արտահայտիչ տարբեերեություններֈ 

Հարավային շրջաններն ավելի լեռնային են, մինչդեռ շարժվելով դեպի 

հյուսիս Ալպերի, Պիրենեյների և Կարպատների վրայով, ի հայտ են գալիս բլրային 

շրջանները, հյուսիսային լայն հարթավայրերը, որոնք բավականին ընդարձակ են 

հատկապես արևելքումֈ Այս լայն հարթավայրը կոչվում է Եվրոպական մեծ հարթավայր, 

իսկ նրա կենտրոնական հատվածում գտնվոիմ է Հյուսիսգերմանական ցածրավայրըֈ 

Աշխարհամասի հյուսիսարևմտյան ափերն առավել ժայռոտ են, որոնք սկսվում են 

Բրիտանիայի և Իռլանդիայի արևմտյան կղզիների և ձգվում մինչև Նորվեգիայի 

լեռնային, ֆյորդներով անջատված շրջաններֈ 

   Այս սահմանումը պարզեցված էֈ Իբերիական և Ապենինյան թերակղզիները ունեն 

իրենց բնորոշ ռելիեֆը, ինչպես նաև Կենտրոնական Եվրոպան, որտեղ ռելիեֆն 

առավել հարուստ է հարթավայրերով, գետահովիտներով և գետավազաններովֈ Առանձին 

շրջաններ, ինչպես օրինակ Իսլանդիան, Մեծ Բրիտանիան և Իռլանդիան, 

առանձնահատուկ ենֈ Այս երկրները ցամաքային Եվրոպայի տարածքում չեն և գտնվում 

աշխարհամասի հյուսիսային հատվածում, սակայն, նախկինում, սրանք նույնպես եղել են 

Եվրոպայի ցամաքային հատվածֈ Հետագայում, ծովի մակարդակի բարձրացումից հետո, 

կղզիներն անջատվել են աշխարհամասի ցամաքային հատվածիցֈ 

    Մեծ է Եվրոպայի դերը քաղաքակրթության, մարդկության առաջընթացի գործում: 

Եվրոպան քաղաքական, տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական, ռազմական, 

ֆինանսական շատ բարդ մարմին է, բազմաբովանդակ համակարգ, համաշխարհային 

տնտեսության «եվրակենտրոն» մոդելի բնօրրանը: Եվրոպան գիտությունների, 

աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների, վերածննդի, մեքենայական 

արտադրության, արդյունաբերական հեղաշրջումների հայրենիքն է, միաժամանակ 

«երեսնամյա», «հարյուրամյա», Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմների 

թատերաբեմը: Եվրոպայի քաղաքական քարտեզը մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել 

Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո` թե՛ քանակական և թե՛ 
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որակական առումով: XX հարյուրամյակի կեսերին այստեղ ծնվեցին և դարավերջին 

փլուզվեցին սոցիալիստական կարգերը 

Եվրոպան առանց Ռուսաստանի Դաշնության միավորում է 44 պետություն` 7.6 մլն. քկմ 

տարածքով և 590 մլն. բնակչությամբ, այդ թվում 32 հանրապետություններ, 12 

միապետություններ և բրիտանական տիրույթ Ջիբրալթարը: Մի կողմից մեծ է Եվրոպայի 

քաղաքական տրոհվածությունը (փոքր տարածքում ավելի քան չորս տասնյակ 

պետություններ), իսկ մյուս կողմից էլ մեծ է հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտի 

տարածքային կառուցվածքային միավորների` պետությունների մերձեցման ու 

համագործակցության, տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային միասնացման 

(ինտեգրման) գործընթացը: Եվրոպայում են ստեղծվել միջազգային բազմաթիվ 

կազմակերպություններ, այդ թվում` Ազգերի լիգան, Միավորված ազգերի 

կազմակերպությունը` ՄԱԿ-ը. ինչպես նաև միայն եվրոպական ընդգրկում ունեցող 

միջազգային կառույցներ: Մասնավորապես այստեղ (հատկապես Ժնևում, Բազելում, 

Լոզանում, Փարիզում, Հռոմում, Վիեննայում, Բրյուսելում, Մադրիդում) են գտնվում 

ինչպես ՄԱԿ-ին առընթեր, այնպես էլ նրանից դուրս գտնվող մի շարք միջազգային 

կազմակերպություններֈ 

Աշխարհի ամենահզոր տնտեսական ու քաղաքական ռեգիոնալ կազմակերպությունը 

Եվրամիությունն է (ԵՄ), որը 2008-ին միավորում էր 28 պետություն: Նրան է բաժին 

ընկնում աշխարհի ՀՆԱ 25 և արտաքին առևտրի 20 %- ը: Այն դեպքում, երբ այստեղ 

բնակվում է աշխարհի բնակչության ընդամենը 7 %-ը: Եվրամիության մարմիններն են` 

Եվրոպական խորհրդարանը, Եվրոպա- կան 

միության խորհուրդը, Եվրոպական 

հանձնաժողովը, Եվրոպական խորհուրդը /այժմ 

նրա կազմում կա 47 պետություն, Հայաստաննն 

անդամակցում է 2001թ-ից/, Եվրոպական 

դատարանը: ԵՄ գործադիր մարմնի նստավայրը 

Բրյուսելն է:  

Դրանցից առավել կարևոր են առաջին երեքը:   

Եվրոպական խորհրդարանը Եվրոպական միության միակ մարմինն է, որը ձևավորվում է 

ուղղակի ընտրությունների միջոցով: Այն ներկայումս ունի 736 պատգամավոր, որոնք 

ընտրվում են մասնակից 27 երկրի կողմից հինգ տարի ժամկետով: Տարիների ընթացքում 

Եվրոպական խորհրդարանը դարձել է ավելի հզոր: Համաձայն Լիսաբոնյան 

համաձայնագրի` Եվրախորհրդարանն ստեղծվել է որպես համաօրենսդիր մարմին, ունի 

բյուջետային իշխանություն և իրականացնում է ժողովրդական հսկողություն 

եվրոպական բոլոր ենթակառուցվածքների նկատմամբ: Խորհրդարանն օրենսդրական և 



ԵՄ բյուջեի հետ կապված գործառույթներն 

իրականացնում է անդամ-պետությունները 

ներկայացնող ԵՄ խորհրդի հետ համատեղ: Դա 

նշանակում է, որ գործառույթների մեծ մասը 

Եվրախորհրդարանը և Եվրոպական խորհուրդը 

իրականացնում են համատեղ` առաջնորդվելով 

Եվրահանձնաժողովի օրենսդրական 

առաջարկներով: Եվրախորհրդարանին է վերապահված Եվրահանձնաժողովի 

նախագահող նշանակելը, կազմի հաստատումը, ինչպես նաև այն լուծարելու իրավունքը: 

Եվրախորհրդարանի հերթական ամենամսյա նստաշրջանները գումարվում են 

Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա), արտահերթ նստաշրջանները` Բրյուսելում (Բելգիա), որտեղ 

աշխատում են Եվրախորհրդարանի կոմիտեները: Եվրախորհրդարանի 

քարտուղարության նստավայրը Լյուքսեմբուրգն էֈ  

 

Եվրոպական միության խորհուրդը (չշփոթել Եվրոպական խորհրդի` Եվրախորհրդի 

հետ) հիմնական որոշումներ ընդունող 

մարմին է: Այն կազմված է անդամ երկրների 

մեկական նախարարներից: Յուրաքանչյուր 

նախարար, ներկայացնելով իր 

կառավարությանը, քվեարկության ժամանակ 

ունենում է ոչ թե միայն մեկ ձայն, այլ երկրի 

բնակչության թվին համապատասխան 

նախօրոք որոշված ձայների քանակ: 

Խորհրդի նախագահումը հերթականությամբ, 

վեց ամիս ժամանակով իրականացնում է 

անդամ երկրներից մեկը:  

  

Եվրոպական հանձնաժողովը Եվրախորհրդի անդամ երկրներից անկախ մարմին է, որը 

պաշտպանում է Եվրամիության, որպես միջազգային անկախ կազմակերպության շահերը, 

արտաքին աշխարհում հանդես է գալիս նրա անունից, պատասխանատու է 

Խորհրդարանի և Միության խորհրդի որոշումների իրականացման համար: 

Հանձնաժողովը նիստեր է հրավիրում շաբաթը մեկ անգամ Բելգիայի մայրաքաղաք 

Բրյուսելում:  

Եվրամիության երկրները մեծ հաջողությունների են հասել ժողովրդավարության 

խորացման, մարդու ազատության ու իրավունքների ընդլայնման, սոցիալտնտեսական 



զարգացման, բնակչության բարեկեցության և ժողովուրդների անվտանգության 

ապահովման բնագավառներում: Միացյալ Եվրոպայի անդամ երկրներում գործում են 

միասնական օրենքներ, պետական սահմաններն անդամ երկրների քաղաքացիների 

համար «թափանցիկ» են, այսինքն մի երկրից մյուսը կարելի է երթևեկել առանց վիզայի 

(հրավերի), գործում է միասնական անձնագիր, արժույթ` եվրո, ստեղծված է միասնական 

ճանապարհատրանսպորտային համակարգ և միասնական ներքին շուկա: Որոշ ազդեցիկ 

քաղաքական ուժեր ձգտում են Եվրամիության հետագա ինտեգրմանը ոչ միայն 

տնտեսական, այլև քաղաքական ֈ 

Ջրագրություն-Եվրոպայում շատ են հարթավայրային լայն ու ջրառատ գետերը 

(ամենամեծերն են Վոլգան ու Դանուբը), կարճ ու սրընթաց լեռնային գետերը, անուշահամ 

ու աղի լճերը (ամենախոշոր լճերն են  Լադոգան ու Օնեգան, ամենաղի 

լճերը՝ Էլտոնն ու Բասկունչակը)ֈ Եվրոպայի ափերը ողողող մեծաթիվ ծովերի ու ծոցերի 

ափերին կան նավերի կառանման համար հարմար շատ ծովախորշեր, ուր կառուցված են 

նավահանգիստներֈ Աշխարհի խոշորագույն նավահանգիստներից մեկը Ռոտերդամը, 

գտնվում է եվրոպական փոքր երկրներից մեկում՝ Նիդերլանդներումֈ 

Եվրոպայի կլիման բազմաբնույթ է, հյուսիսում, հատկապես Բևեռային շրջանից այն կողմ, 

խստաշունչ է, Եվրոպայի մեծ մասում՝ չափավոր, Միջերկրական ու Սև ծովերի ափերին՝ 

մեղմֈ 

Եվրոպայի մշակված դաշտերում այսօր աճում 

են ցորեն, աշորա, վարսակ, գարի, հնդկացորեն,այգիներում՝ խաղող, ձիթենի, նարնջենի, 

խնձորենի, տանձենի, սալորենի և այլնֈ Եվրոպական անտառներում ապրում են 

զանազան թռչուններ՝ կկու, փայտփորիկ, երաշտահավ, ճնճղուկ, ծիծեռնակ, ցախաքլոր, 

աքար, կաքավ, սոխակ, շիկահավ և այլ թռչնատեսակներֈ Իսկ ամռանը Հյուսիսային 

սառուցյալ օվկիանոսի զառիթափ ափերին, ժայռերի վրա, թռչունները ստեղծում են իրենց 

բնադրավայրերը՝ հսկայական թռչնաշուկաները, և ձագ հանում այնտեղֈ Այստեղ ապրում 

են նաև զանազան 

կենդանիներ,մասնավորապես՝ աղվես, սկյուռ, գայլ, արջ, նապաստակներ և այլնֈ 
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