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МЕТОДИКА ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

С ПУБЛИЧНЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ ГОРОДА 
Предложена методика общественно-географического исследования взаимодействия пользователей с публичными пространст-

вами города исходя из анализа предыдущих тематических исследований. Проанализированы результаты оценок пользователей пуб-
личных пространств Киева, определенных с помощью метода семантического анализа. Осуществлено ранжирование выбранных для 
исследования публичных пространств по суммарному баллу оценок предложенных характеристик. Проанализированы восприятия 
публичных пространств их пользователями по категориям "доступность", "использование", "имидж" и "интегрированность". 

Ключевые слова: публичное пространство, город, общественно-географическое исследование, методика, Киев.  
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THE METHODOLOGY OF HUMAN GEOGRAPHICAL RESEARCH OF INTERACTION  

OF USERS WITH CITY PUBLIC SPACES 
Public space is a research object of various branches of science: architecture, urban planning, sociology, geography. What is the subject of 

human-geographical research in a public space perspective? Basing on the theory of space proposed by Henri Lefevre, we can define that human 
geography explores an interaction and an interpenetration of space and social environment – the chain process of a formation of the human in 
space and an influence on the space by a human activity. The reliability of the study results depends on the chosen methodology and research 
tools. Doubtless, there are different types of city public spaces. It is clear that the methodology of the research depends on the research questions 
and the properties of the research object. For our own research, we chose cases of public spaces with similar properties, which determines their 
comparability. One of the core aims was developing a methodology that will ensure the relevance of the results. 

Understanding the dialectical nature of space is the starting point in developing a methodology. The main idea of the research is to evaluate not 
only the public space as a physical phenomenon with physical objects, or in the analysis of consumers' evaluations of certain public spaces, but in 
identifying the mutual influences and the mutual representation between the social environment and the public space as a physical phenomenon. 
For the survey we chosed the following cases: Poshtova Square and St. Petra Sagaidachnogo, Taras Shevchenko Park, National Complex 
"Expocenter of Ukraine", Obolonskay Bund, Teremky Park (Teremky-2) and courtyard at Akademika Zabolotny Street (Teremky-1). 

The popular statement about the correlation between the location of the public space in the central part and its high quality is not confirmed by the 
results of our study (the case "Postal Square and St. Peter's Sagaidachnogo Street" has a low result). The shopping and entertainment center is not an 
absolute factor of the success and quality of the public space (case "Lybidska square and shopping center"). It is clear from these observations that 
users evaluate public spaces based on their own perception of public space and personal needs, even if the characteristics are given in advance. Such 
logic of evaluating public spaces and interpreting the results explains why modernized public spaces have low ratings by users. 

Analysis of users perception of public spaces in the peripheral part of Kiev by categories of "accessibility", "use", "image" and "integration" 
confirmed their need and indifference to the quality of public spaces. However, in order to study the implementation of the social context in the 
public space as a physical phenomenon through specific daily lively practices. It is necessary to scan detailly the various structures of the local 
community (economic structure by income level, age structure, sex structure, duration of residence, etc.) and conduct several in-depth interviews 
for each object. 

Keywords: public space, city, human geographical research, methodology, Kyiv. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розглянуто сучасний стан розвитку туристичної галузі у сільській місцевості на прикладі Кіровоградської обла-
сті. Досліджено нові форми господарювання та об'єкти розміщення, що надають послуги сільського зеленого тури-
зму. Установлено їхню кількість за районами Кіровоградської області. Проаналізовано спеціалізацію даних об'єктів 
та її залежність від локалізації. Локалізація об'єктів найчастіше визначає їхню спеціалізацію.  

Зазначено перелік об'єктів розміщення, що надають послуги сільського зеленого туризму в Кіровоградській обла-
сті за районами, їх кількість та види діяльності. З'ясовано порайонний розподіл об'єктів розміщення й кількісне спів-
відношення об'єктів розміщення за районами області.  

За результатами дослідження було визначено перспективні напрями розвитку сільського зеленого туризму в Кі-
ровоградській області. Аналіз діяльність закладів розміщення зеленого туризму області показав, що вони орієнтова-
ні на задоволення потреб споживачів у відпочинку, оздоровленні, реабілітації, культурно-естетичному розвитку. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, екотуризм, агротуризм, об'єкти сільського зеленого туризму, заклади 
розміщення, послуги зеленого туризму, локалізація, спеціалізація. 

 
Актуальність. Сучасний стан господарського роз-

витку України потребує пошуку нових форм господарю-
вання в сільській місцевості. Перспективним проявом 

підприємницької ініціативи в сільській місцевості є сіль-
ський зелений туризм,який не має шкідливого впливу 
на довкілля, на відміну від масового, і у той же час ро-
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бить істотний внесок у регіональний розвиток. Він до-
зволяє використовувати існуючий житловий фонд і не 
вимагає значних інвестиційних витрат [2].  

З огляду на вищезазначене, питання популяризації 
сільського зеленого туризму у Кіровоградській області, 
яка має достатню кількість туристсько-рекреаційних ре-
сурсів у сільській місцевості, є на сьогодні актуальним. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Су-
часний стан сільського зеленого туризму в Україні розг-
лядали у своїх працях П. Горішевський, В. Васильєв, 
Ю. Зінько, В. Федорченко, Т. Дьорова, О. Колотуха, 
М. Рутинський, С. Коробка. 

Мета. Установити кількість об'єктів розміщення, що 
надають послуги сільського зеленого туризму по райо-
нах Кіровоградської області; проаналізувати їхню спе-
ціалізацію та залежність її від розташування і набли-
ження до туристичних об'єктів. 

Виклад основного матеріалу. Щороку зростає по-
пулярність сільського зеленого туризму в Кіровоградсь-
кій області. Основною метою діяльності об'єктів такого 
виду туризму є організація сімейного відпочинку, спор-
тивно-оздоровчого та розважального туризму. Сучасні 
об'єкти сільського зеленого туризму Кіровоградської 
області намагаються орієнтуватися на сучасний ринок 
надання такого виду послуг. Проаналізувавши діяль-
ність закладів розміщення зеленого туризму області, 
можна зробити висновок, що вони орієнтовані на задо-
волення потреб споживачів у відпочинку, оздоровленні, 
реабілітації, культурно-естетичному розвитку тощо. 
Часто їх діяльність спрямована на ознайомлення тури-
стів із культурою та традиціями краю. Кіровоградська 
область має достатню кількість об'єктів сільського зе-
леного туризму (садиби, готелі, відпочинкові комплекси, 
будинки тимчасового перебування).  

Власники таких господарств прагнуть із року в рік 
удосконалювати інфраструктуру та підвищувати рівень 
сервісу. Серед інфраструктурних об'єктів популярними 
є міжміський та міжнародний зв'язок, супутникове теле-
бачення, подекуди конференц-зали та Wi-Fi, спортивні, 
ігрові та паркувальні майданчики, виходи до пляжів, 
прокат велосипедів, човнів та катамаранів, spa-салони. 

Заклади розміщення пропонують номери різного ком-
форту та цінової політики. 

Для задоволення потреб у харчуванні на території 
закладів облаштовуються кафе й ресторани. Господині 
пропонують харчування, приготоване власноруч за ре-
цептами національної української кухні або кухні наро-
дів, які проживають на цих територіях.  

Господарства сільського зеленого туризму Кірово-
градської області надають широкий спектр послуг: ри-
боловля, мисливство, фотополювання, організація пік-
ніків, оздоровлення та відпочинок на пляжах р. Синюха 
та р. Південний Буг, прогулянки на човнах і катамара-
нах, збір ягід, лікарських рослин, дегустація традиційної 
української кухні, апі- та іпотерапія, культурно-мистецькі 
заходи тощо. Організовуються екскурсії до музеїв, об'є-
ктів архітектури та побуту краю, на фермерські госпо-
дарства й на об'єкти природи. Надаються послуги про-
відників та інструкторів спортивного туризму. Популяр-
ними стають майстер-класи із вишивки, бісероплетіння, 
петриківського розпису. 

Сільський туризм та його різновидність агротуризм 
мають багато спільного з екотуризмом і часто відпові-
дають багатьом його пріоритетам, зокрема: збереження 
природничого та культурного середовища, підтримка 
добробуту місцевої громади, постачання туристам хар-
чів із місцевих продуктів. Деякі власники агротуристич-
них господарств, розташованих поблизу природоохо-
ронних територій, підтримують серед туристів екологіч-
ні вимоги. У сільських місцевостях організовують відві-
дувачам багато додаткових послуг, що включають 
екотуристичні програми: кінні та велосипедні прогулян-
ки, маршрути по знакових стежках у національних і 
ландшафтних парках, природничі подорожі, збирання 
ягід та грибів. Сільські оселі можуть використовуватись 
як база для ночівлі й харчування екотуристів [1].  

Розташування об'єктів сільського зеленого туризму 
в Кіровоградській області приурочене до наявності во-
дойм, лісів, парків, садів та музейно-архітектурних ком-
плексів (табл. 1).  

Локалізація об'єктів найчастіше визначає їхню спе-
ціалізацію.  

 
Таблиця  1 .  Перелік об'єктів розміщення, що надають послуги сільського зеленого туризму  

в Кіровоградській області (за районами) [4] 

Назва району Кількість 
об'єктів Назва та локалізація об'єктів Послуги, що надаються 

Бобринецький 1 Садиба "Грицькове запрошує",  
м. Бобринець Місця для відпочинку 

Вільшанський 5 

Садиба "У Наталки",  
смт Вільшанка 

Екскурсії на племінний репродуктор із розведення 
коней чистокровної племінної породи, мисливство, 
риболовля та організація пікніків, культурно-
мистецькі заходи. 
Оздоровлення на р. Синюха, вода якої містить радон. 
Екскурсійне обслуговування. 
Місця для відпочинку. 

Садиба "Батьківська хата",  
смт Вільшанка 
Садиба "Добра господиня",  
с. Добре 
Садиба "У рибалки",  
с. Станкувате 
Садиба "Над синюхою",  
смт Вільшанка 

Гайворонський 2 

Садиба "Затишок", м. Гайворон Риболовля, прогулянки на човні, відпочинок на 
міському пляжі, купання, дитячі майданчики, збір 
ягід, лікарських рослин, прогулянки на велосипеді, 
традиційна українська кухня, апітерапія. 
Пляж на р. Південний Буг, прокат катамаранів,  
організація походів у ліс. 

Відпочинковий комплекс "Нептун",  
м. Гайворон 

Голованівський 2 

Садиба Пшеничного Анатолія Якови-
ча, смт Голованівськ 

Оздоровчі процедури, риболовля та організація 
пікніків. 
Організація екскурсій, навчання гри на музичних 
інструментах. 

Садиба Довгої Ріти Станіславівни, 
с. Межирічка 

Долинський 1 
Будинок тимчасового перебування 
туристів "Веселі Боковеньки", 
с. Іванівка 

Екскурсії до дендропарку "Веселі Боковеньки",  
збирання лісових ягід, грибів, риболовля та купання 
в екологічно чистих озерах. 
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Закінчення табл. 1 

Назва району Кількість 
об'єктів Назва та локалізація об'єктів Послуги, що надаються 

Знам'янський 5 

Садиба "Саблінська",  
с. Сабліне 

Місця для відпочинку, спортивні та дитячі майданчики. 
Музей чорноліської, скіфської та черняхівської доби. 
Риболовля, мисливство, традиційна українська 
кухня, майстер-класи із вишивки, плетіння. 
Екскурс в історію традицій української вишивки, 
роз'яснення символіки. Показ колекції старовинних 
рушників.  
Походи до Чорного лісу, розповідь про міфи і  
легенди чорноліського краю. 
Збирання грибів. 

Садиба Вознюка Володимира Анато-
лійовича, с. Цибулево 
Садиба Полоз Наталії Миколаївни, 
с. Диківка 
Садиба Лимар Олександра Володи-
мировича, c. Милова Балка 
Садиба "Вишивана хата",  
м. Знам'янка 

Кіровоградський 3 

Садиба "На гачок",  
с. Нововолодимирівка Риболовля, прогулянки на човнах та конях, екскурсії, 

участь у традиційних календарних святах. 
Місця для відпочинку для дорослих та дітей, зоопарк, 
традиційна українська кухня. Оздоровчі процедури. 

Садиба "Рожевий слон",  
с. Обознівка 
Садиба "Золотий карась",  
с. Володимирівка 

Компаніївський 2 

Садиба "Казковий рай",  
с. Виноградівка 

Риболовля, традиційна українська кухня, майстер-
класи із вишивки, петриківського розпису, екскурсія 
на мегалітичні споруди "Межові камені". 
Оздоровчі процедури. 

Садиба "Хутір Козачий",  
Смт Компаніївка 

Новоархангельський 1 Садиба "У Мікуліча",  
с. Синюха 

Традиційна українська кухня, майстер-класи із  
виготовлення виробів з бісеру, оберегів. 

Новгородківський 6 

Садиба "Добра господиня", 
смт Новгородка 

Відпочинок у саду, харчування домашніми овочами, 
фруктами, ягодами. 
Пішохідні прогулянки, збирання лікарських трав, 
грибів, дегустація домашнього вина. 
Місця для відпочинку. 
Майстер-клас з вишивки бісером (вишивка ікон). 
Відпочинок біля ставу, прогулянка на човні та  
риболовля, пішохідні прогулянки, полювання,  
догляд за домашніми тваринами. 

Садиба "У Оксани",  
смт Новгородка 
Садиба "У Галини",  
смт Новгородка 
Садиба "Берегиня",  
смт Новгородка 
Садиба "Біля ставу",  
с. Вершино-Кам'янка 
Садиба "Олександра",  
с. Велика Чечеліївка 

Новоукраїнський 2 

Садиба Наку Петра Спиридоновича,  
м. Новоукраїнка Місця для відпочинку, ознайомлення з культурою 

та традиціями краю, організація пікніків. 
Риболовля, апітерапія. Садиба "Бджілка",  

с. Фурманівка 

Олександрійський 11 

Садиба Лисенко Лідії Трохимівни, 
с. Розумівка 

Екскурсійне обслуговування, прогулянки верхи. 
Місця для відпочинку, оздоровчі процедури. 
Оздоровлення на лікувальному озері, майстер-
класи із мистецтва "ікебана", музей "Українська 
світлиця". 
Проживання у рибацькій хатині на березі ставка, 
збирання грибів, ягід, лікарських трав, організація 
пікніків, екскурсії, музей "Хата Каленика". 
Майстер-класи із бісероплетіння, виготовлення  
мальованок, декоративний розпис предметів  
побутового вжитку, вишивка, ліпка із тіста, фотополю-
вання на фазанів (сезонно),  
катання на санях (сезонно). 
Організація пікніків, відвідування власного зоопарку, 
оздоровчі прогулянки, пляж на території садиби, 
прокат човнів і катамаранів. 
Прогулянки в ліс, риболовля, збір грибів. 

Садиба Шурапова Миколи Івановича, 
с. Бовтишка 
Садиба "Лелека", с. Цвітне 
Садиба "У Світлани",  
с. Протопопівка 
Садиба "Вараждин",  
с. Протопопівка 
Садиба "Вербиченька",  
с. Протопопівка 
Садиба "У пані Людмили",  
с. Шарівка 
Садиба Ющишеної Олени Володими-
рівни, с. Оліївка 
Садиба "Горіх", смт Пантаївка 
Садиба "У Ділієва",  
м. Олександрія 
Садиба "Гостинний двір",  
м. Олександрія 

Онуфріївський 1 Садиба "Агап та Хая",  
с. Успенка Місця для відпочинку. 

Петрівський 1 Маєток "Country club",  
Смт Петрове Місця для відпочинку. 

Світловодський 1 Садиба "Квітка", с. Нагірне Місця для відпочинку. 

Ульянівський 3 

Садиба "Галачин",  
с. Розношенське Місця для відпочинку. 

Стрільба з лука, пошук скарбів за допомогою  
металошукача, риболовля,  
музей, оздоровчі процедури. 
Риболовля, мисливство, катання на конях. 

Рибальський комплекс "Землянка", 
с. Синицівка 
Садиба "На курячих ніжках",  
с. Розношенці 

 
Проаналізувавши показники кількості об'єктів сільсь-

кого зеленого туризму, можна дійти висновку, що най-
більша кількість садиб цього виду туризму в області 
зафіксована в Олександрійському районі (рис. 1). За 
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цими самими показниками виділяється чотири групи 
районів Кіровоградської області: 

 райони, де немає об'єктів сільського зеленого 
туризму (Добровеличківський, Маловисківський, Ново-
миргородський, Олександрівський, Устинівський); 

 райони, що мають до трьох об'єктів сільського 
зеленого туризму (основна кількість таких районів); 

 райони, що мають від чотирьох до шести об'єктів 
сільського зеленого туризму (Вільшанський, Знам'янсь-
кий, Новгородківський); 

 район із найбільшим показником (Олек-
сандрійський – 11 об'єктів).  

 

 
 

Рис. 1. Порайонний розподіл об'єктів розміщення, що надають послуги  
сільського зеленого туризму в Кіровоградській області 

 
Основна спеціалізація цих господарств – організація 

екскурсій до музеїв, об'єктів архітектури та природи. А 
також організація культурно-мистецьких заходів. Віль-

шанський, Знам'янський та Новгородківський райони 
починають активно розвивати зелений туризм (рис. 2). 
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Рис. 2. Співвідношення кількості об'єктів розміщення,  
що надають послуги сільського зеленого туризму за районами Кіровоградської області 

 
Сільські садиби в цих районах надають послуги від-

починкового та розважального характеру (риболовля, 
полювання, походи до лісу). 

До найпоширеніших видів екскурсійної діяльності в 
сільській місцевості належать краєзнавчі. Ці екскурсії 
охоплюють як природу, так і історію, етнографію, архі-
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тектуру місцевості, життєписи видатних осіб, які наро-
дилися або жили тут. 

Основою для підготовки екскурсій у сільській місце-
вості можуть стати матеріали краєзнавчих і меморіаль-
них музеїв, як державних, так і тих, що працюють на 
громадських засадах (у школах або при клубах). Саме 
працівники й активісти цих осередків організовують і 
проводять пошукову, методичну та екскурсійну роботу в 
сільській місцевості [3]. 

Висновки. Аналіз об'єктів розміщення, що надають 
послуги зеленого туризму, показав зацікавленість насе-
лення сільської місцевості у розбудові цієї галузі. Влас-
ники садиб пропонують послуги різноманітної тематики 
та напрямків, удосконалюють і оновлюють інфраструк-
турні об'єкти. Щорічно вкладається чимало коштів для 
покращення сервісу з метою більш ефективного вико-
ристання об'єктів сільського зеленого туризму. Значна 
увага приділяється урізноманітненню видів послуг. Гос-
подарства надають не лише місця для проживання і 
відпочинку, а й ознайомлюють туристів з видами наро-
дно-прикладного мистецтва, яке притаманне цій місце-
вості; з історичними місцями, визначними місцями ко-
зацької слави; з пам'ятками архітектури та археології 
рідного краю. Все популярнішим стає подієвий туризм.  

Та основною спеціалізацією цих об'єктів все ж за-
лишається надання послуг, які тісно пов'язані з викори-
станням природних ресурсів. Майже всі господарства 
сільського зеленого туризму тяжіють до водних артерій 
та лісових масивів. Завдяки ентузіастам, які працюють у 
галузі сільського зеленого туризму в Кіровоградській 
області, відкриваються нові туристичні маршрути, що 
демонструють неповторні природні та антропогенні 
ландшафти області. Великої популярності набувають 

велосипедні, піші та кінно-верхові маршрути, а також 
сплави на човнах і байдарках по річках. 

Дослідження показали, що власники об'єктів сільсь-
кого зеленого туризму докладають значних зусиль у 
розвитку галузі й приверненні уваги до історичної, куль-
турної та природної спадщини Кіровоградщини, яка ще 
недостатньо вивчена. Область має достатньо місць для 
приваблення туристів, які зацікавлені в ознайомленні із 
мальовничими куточками природи, історичними пам'ят-
ками та визначними місцями цього краю. І сільський зе-
лений туризм може бути одним із пріоритетних напрямів 
розвитку туристичної галузі Кіровоградської області.  
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СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛУГ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА  

КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрено современное состояние развития сферы туризма в сельской местности на примере Кировоградской области. 

Исследованы новые формы хозяйственной деятельности и объекты размещения, предоставляющие услуги сельского зеленого ту-
ризма. Установлено их количество по районам Кировоградской области. Проанализировано специализацию данных объектов и ее 
зависимость от локализации. Локализация объектов чаще всего определяет их специализацию. 

Указано перечень объектов размещения, предоставляющих услуги сельского зеленого туризма в Кировоградской области по ра-
йонам, их количество и вид деятельности. Выяснено порайонное распределение объектов размещения и количественное соотноше-
ние объектов размещения по районам области. 

По результатам исследования были определены перспективные направления развития сельского зелёного туризма в Кирово-
градской области. Анализ деятельности заведений зелёного туризма области показал, что они ориентированы на удовлетворение 
потребностей потребителей в отдыхе, оздоровлении, культурно-эстетическом развитии.   

Ключевые слова: сельский зелёный туризм, экотуризм, агротуризм, объекты сельского зелёного туризма, заведения размещения, 
услуги зелёного туризма, локализация, специализация. 

 
I. Trokhymenko, PhD Student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

 
SOCIAL AND GEOGRAPHICAL RESEARCH OF RURAL GREEN TOURISM SERVICES  

IN THE KIROVOGRAD REGION 
This article reviews the current state of tourism development in rural areas on the example of Kirovograd region. New forms of management 

and accommodation facilities providing rural green tourism services are explored. Their number has been established in the regions of the 
Kirovograd region. The specialization of these objects and their dependence on localization are analyzed. The localization of objects most often 
determines their specialization. The main specialization of these objects is the provision of services that are closely linked to the use of natural 
resources. Almost all firms of rural green tourism are located near the water arteries and forests. They provide excursions to museums, objects of 
architecture and nature. And they also arrange cultural and artistic events. 

The study indicates a list of accommodation facilities providing rural green tourism services in the Kirovograd region by district, their number 
and activities. It was found accommodation area-based distribution and proportion of accommodation by districts. According to the results of the 
analysis of indicators of the number of objects of rural green tourism, it was concluded that the largest number of farmsteads of rural green tourism 
in the region was recorded in the Alexandria district. Evaluation of industry in these same figures showed that there are four groups of districts in 
the Kirovograd region. 

According to the results of the study, perspective directions of development of rural green tourism in the Kirovograd region were identified. 
The analysis of the activity of the establishments of placement of green tourism in the region showed that they are oriented to meet the needs of 
consumers for rest, recreation, rehabilitation, cultural and aesthetic development. It was found that owners of agro-tourism firms located near 
environmental protection territories, support ecological requirements among tourists. In countryside, many additional services are provided to the 
visitors, including ecotourism programs: horse riding and cycling, walks in the national and landscape parks. Rural house can be used as a basis 
for accommodation and meals of eco-tourists. 

Key words: rural green tourism, eco-tourism, agro-tourism, green tourism facilities, accommodation facilities, green tourism services, localiza-
tion, specialization. 
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