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Розглянута Східноєвропейська дуга столиць, як одне з європейських 

угруповань в контексті світових геопросторових поєднань столиць держав. 

Запропонований перспективний напрямок міжнародного туризму в рамках 

Європейської дуги. Запропонована схема вивчення геопросторової організації 

туристичного маршруту. Показані особливості та характеристики 

запропонованого напрямку. 
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Grytsevych V.S. Eastern European capitals arc, as a promising direction of 

international tourism with the Ukraine participation. Eastern European capitals 

arc is considered as one of the European group in the context of global geospatial 

combinations of state capitals. The perspective direction of international tourism in 

the Eastern European arc is proposed. The scheme of geospatial study of tourist route 

is considered. The features and characteristics of the proposed touristic direction are 

shown. 
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У [1] було виявлено, що столиці держав світу розміщені на поверхні Землі 

не хаотично, а утворюють певні геопросторові скупчення чи поєднання1

                                           
1 геопросторове поєднання столиць - це відокремлене зосередження на обмеженій території 
столиць держав, які є сухопутними, або морськими сусідами [1]. 

. 



Всього на Земній кулі нараховується 23 геопросторових поєднань столиць, у 

тому числі в Європі – одне поєднання, яке в свою чергу поділяється на 8 

угрупувань, 10 поєднань в Азії, по 5 в Америці і в Африці, та 2 в Австралії і 

Океанії. В цій роботі нас цікавить одне з таких угрупувань, а саме 

Східноєвропейська дуга. Ця дуга, що починається з Києва і включає шість 

столиць, може служити хорошою основою для різних видів соціально-

економічного співробітництва, зокрема для організації транспортно-логістичної 

діяльності, а також для планування та реалізації оптимальних туристичних 

маршрутів. 

Іншими європейськими угрупуваннями є Центральноєвропейське 

(провідна столиця Відень), Середземноморське (лідером якого є Афіни), 

Північно-Східне (провідною столицею є Стокгольм), Північний промінь 

(провідна столиця Берлін), Південно-Західний промінь (провідною столицею є 

Мадрид), Західноєвропейське (лідером якого є Лондон) і Апенінське 

угрупування (серед столиць угрупування провідним містом є Рим). 

Пропонується перспективний напрямок міжнародного туризму з участю 

України, який включає відвідання таких столиць і країн Східноєвропейської 

дуги (Рис. 1): Київ (Україна), Кишинів (Молдова), Бухарест (Румунія), Софія 

(Болгарія), Скоп’є (Македонія) і Тірана (Албанія). Важливою особливістю 

цього напрямку є його висока компактність, тобто максимум туристичних 

атракцій при мінімумі транспортних переміщень. 

Туристична подорож є за своєю суттю лінійним об’єктом, тому знання про 

її геопросторову організацію (на основі загальної концепції, викладеної в [3]) 

складаються з таких компонент: 

 1. Знання про точкові елементи подорожі, які включають:  

• початковий (стартовий) пункт; 

• транзитний пункт; 

• пункт зупинки; 

• пункт відвідання; 

• кінцевий (фінішний) пункт. 



2. Знання про лінійні елементи подорожі, які включають: 

• маршрути пересування між транзитними пунктами, або пунктами 

зупинки; 

• радіальні маршрути між пунктами зупинки і пунктами відвідання. 

3. Знання про взаємне розташування точкових та лінійних елементів 

подорожі. 

4. Знання про просторові відношення між елементами подорожі. 

5. Знання про локальні угрупування радіальних маршрутів. 

6. Знання функціональних особливостей елементів (точкових та лінійних, 

виходячи з їх призначення, описаного в п.1). 

Розкладення запропонованого маршруту за сегментами туристичної 

подорожі виглядає так: 

Таблиця 1 

Сегменти подорожі східноєвропейською дугою столиць 

Сегмент подорожі Відстань, км 
автошляхами Примітка 

Київ ― Кишинів 480 Посередині сегмента можлива 
зупинка в м. Умань 

Кишинів ― Бухарест 440 - 

Бухарест ― Софія 350 - 

Софія ― Скоп’є 230 - 

Скоп’є ― Тірана 290 - 
 

Отож, маємо таку характеристику маршруту: загальна відстань автобусної 

поїздки (не враховуючи радіальних сегментів) близько 1800 км, загальний час у 

прямій дорозі близько 30 год, загальна  кількість відвіданих столиць – 6. Шість 

столиць на 1800 кілометрів маршруту – це дуже хороший показник, важко 

досяжний в умовах Східної Європи, і він свідчить про високу атракційну 

насиченість та компактність маршруту. Приємним моментом маршруту для 

туристів стане можливість відпочити на узбережжі Адріатичного моря. 



 
Рис. 1. Столиці Східноєвропейської дуги, як центри туристичного напрямку 

 

Організація туристичної подорожі за вказаним маршрутом може 

здійснюватися в кількох варіантах. Розглянемо ті з них, які починаються в 

Києві. 

Варіант 1. Туристи прибувають у Київ, послідовно проїжджають 

автобусом усі столиці дуги, а з Тірани літаком повертаються до Києва. 

Варіант 2. Туристи прибувають у Київ, літаком доправляються до Тірани, а 

звідти автобусом у зворотному напрямку послідовно проїжджають усі столиці 

дуги. 



Варіант 3. Туристи прибувають у Київ. Автобусом у прямому напрямку 

відвідують Бухарест, Скоп’є, Тірану, а в зворотному напрямку відвідують 

Софію і Кишинів. 

У перспективі можлива організація залізничного круїзу в запропонованому 

туристичному напрямку [2]. В цьому випадку особливий інтерес становить 

варіант 3. 

Висновки. Вдале географічне розташування державних столиць 

Східноєвропейської дуги є хорошою основою для організації ефективного 

туристичного маршруту з багатим змістовним наповненням, високою 

атрактивністю і компактністю. Можливими є варіанти автобусних турів, 

змішаних аеро-автобусних турів, а також залізничних турів. Суспільно-

географічне вивчення туристичних подорожей означає пізнання їхньої 

геопросторової організації, тобто отримання знань про точкові та лінійні 

елементи, їх взаємне розташування та просторові відношення, локальні 

угрупування елементів подорожі та їхні функціональні особливості в контексті 

туристичної подорожі. 
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