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Анотація. Розкрито перспективи розвитку туризму в Норвегії в порівнянні з іншими скандинавськими
країнами, досліджено основні показники сучасного стану туристичної галузі в Королівстві. Виявлено основні
проблеми впливу туристичної галузі на економіку та екологію країни, зазначено шляхи їх вирішення.
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Вступ

Дослідження Норвегії, як дестинації з метою оцінки її можливостей в туристичній галузі та
порівняння з іншими Скандинавськими країнами являє собою важливий компонент у процесі аналізу
сучасного стану, а також прогнозування та планування міжнародного туризму. До Скандинавського
регіону належать країни, розташовані на території Скандинавського півострова в північній частині
Європи: Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, їх об'єднують економічні, соціальні, політичні фактори,
також історичні й національно-культурні особливості . На країни Північної Європи припадає всього 1 %
населення, 3 % ВВП і промислової продукції розвинутих країн. Однак, за показниками ВВП і
промислового виробництва на душу населення, Скандинавські країни входять до складу перших 15
найвисокорозвинутіших країн світу[2, с. 547].
Криза 2008-2009 років негативно вплинула на стан туризму всіх частин Європи. Але саме завдяки
особливостям скандинавської природи та історії, і в результаті дієвої політики органів влади, щодо
туризму, Північна Європа має високі показники росту та відновлення туристичних потоків. За обсягом
капітальних інвестицій в туристичну галузь всіх Скандинавських країн, Норвегія займає перше місце
по кількості вкладених коштів у розвиток туризму. Незважаючи на те, що обсяг доходів від туризму в
економіку країни в майже в 3,5 разів менший ніж у Швеції, прямий внесок у ВВП від туризму під час
кризи був більший ніж у Швеції, а після кризовий період продовжує зростати [4]. Крім позитивних
економічних показників, Норвегія має ряд якісних переваг: вільний вихід до моря з особливою
береговою лінією, круглорічний сезон, широкий спектр туристичних послуг, густа транспортна мережа,
доступність об’єктів відвідування. Всі вище наведені факти підтверджують важливість даної країни на
туристичному ринку, перспективи її розвитку, та актуальність дослідження даної теми.
Матеріали і методи

Країна займає північно-західну частину Скандинавського півострова. Межує на сході з Швецією,
Фінляндією та Росією. Омивається холодними водами трьох морів: Баренцовим морем на північному
сході, Норвезьким – на заході, Північним – на південному заході. Значну частину поверхні займають
засніжені Скандинавські гори. Територія країни витягнута у вигляді вузької смуги з південного заходу
на північний схід.
Норвегія відома на весь світ своєю унікальною природною, яка знаходиться під охороною держави,
закон про охорону природи було прийнято ще в 1910 році . Норвегія має одну з найрозвиненіших у
Європі систему національних парків, яка складається з 32 парків на території континентальної Норвегії
і ще семи на Шпіцбергені.
Берегова лінія Норвегії порізана довгими глибокими затоками – фіордами, які утворилися внаслідок
танення льодовикового щита [3, с.301,312]. Кожен фіорд має свої особливості і визначні пам'ятки. У
Норвегії знаходяться два з трьох найдовших фіордів у світі. Два норвезьких фіорди – Гейрангер-фіорд
і Нерой-фіорд – внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а журнал «NationalGeographic»
назвав їх найпривабливішим туристичним напрямком серед об'єктів Всесвітньої спадщини.
Крім природи, Норвегія має унікальну історико-культурну спадщину. У багатьох містах Норвегії
знаходяться історичні пам’ятки різних епох, найдавнішими слідами людської діяльності є археологічні
пам'ятки – це залишки поселення на острові Магера в провінції Фіннмарк, що існував приблизно 12
тис. років тому [11, с. 34]. Важливою частиною світової культурної спадщини є скандинавське
наскальне мистецтво, що є цікавим для туристів. Ще країна багата на історичні пам’ятки дерев’яної
сакральної архітектури, які датуються XI-XIII ст. Археологи знайшли докази, що вони будувалися по
всій Північній Європі, але збереглися тільки в Південній Норвегії , на сьогодні їх залишилося менше
30-ти. Знахідки епохи вікінгів демонструють високо художні орнаменти. Першим норвезьким
скульптурним портретом вважається ЕйстенРекс, мармурова голова норвезького короля
ЕйстенаМагнуса (1088-1123рр.), знайдений монастирі Мункелив в Бергені. Більшою мірою подана у
Нидароскому Соборі в Тронхеймі, кам'яна скульптура XIII століття увібрала у собі англійську техніку й
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потік до країни. Кожний з планів має свої особливі методи впливу. «Destination Norway. National
strategy for the touris mindustry». Головні цілі цієї програми: забезпечення рентабельності туристичних
підприємств, популяризація сільських регіонів, шляхом залучення жителів до туристичної сфери
діяльності та перетворення Норвегії на стійку туристичну дистинацію. «Sustainable Destination Norway
2025» – програма буде здійснюватися під керівництвом Західно-Норвезького науково-дослідного
інституту Fjordane University College та через нещодавно створений Центр Сталого Туризму і Геотуризму. Також буде використовуватися міжнародна наукова мережа з питань сталого туризму[8].
«Sustainable travel and tourism 2015». Дана програма, як і всі інші буде спрямовувати всі свої сили на
збільшення та закріплення туристичних потоків до Норвегії. Розвиток інфраструктури та вкладання
нових капіталів у розвиток нових центрів, вузлів. Проект буде представляти відповідні матеріали у
вигляді дебатів в плані того, що повинно бути основною стратегії для подальшого розвитку індустрії
туризму в Норвегії.
Для реалізації стратегії будуть підключені такі організації: Відповідні користувальницькі групи
норвезького уряду, «Innovation Norway», Fjord NorgeAS, NHO Reiseliv, Norsk Bygdeturismeог Gardsmat,
Норвезька асоціація гостинності, Міністерство торгівлі і Промисловості , норвезький Фонд сталого
виробництва та споживання, Міністерство навколишнього середовища, Друзі Землі Норвегії.
Дослідження будуть впливати на міжнародні моделі досягнення сталого туризму.
Результати будуть пов'язані з науковою основою для формування політики щодо розвитку стійкого
туризму, в поєднанні з практичними інструментами [7].
Це головні стратегії розвитку сталого туризму, крім них в країні кожного року затверджується
окремий план розвитку туризму, який містить у собі завдання на рік.
Висновки

Норвегія має як і природні, так і культурні ресурси для розвитку туризму. Завдяки унікальній
природі, клімату, рельєфу в країні можливий розвиток всіх видів туризму. Не зважаючи на економічні
проблеми в Європі, країна залишається популярною серед туристів та є важливим постачальником
туристичних потоків. Правильна політика в галузі забезпечує уникнення негативного впливу туризму
на природнє середовище, що є основним у подальшому плануванні туристичної діяльності.
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Аннотация. О. М. Козлик ,Т. І Шпарага Туризм в Королевстве Норвегия. Раскрыты перспективы
развития туризма в Норвегии по сравнению с другими скандинавскими странами, исследованы основные
показатели современного состояния туристической отрасли в Королевстве. Выявлены основные
проблемы влияния туристической отрасли на экономику и экологию страны, указано пути их решения.
Ключевые слова: туризм, Норвегия, рекреационные ресурсы, туристические потоки, экологические
проблемы, программы.
Abstract. O. Kozlyk, T. Shparaha Tourism in the Kingdom of Norway. Reveals the prospects of tourism
development in Norway in comparison with other Scandinavian countries, investigated the main indicators of the
current state of the tourism industry in the Kingdom. The basic problem of the tourism industry on the economy and
environment of the country, indicated solutions.
Keywords: tourism, Norway, recreational resources, tourist flows, environmental issues, program development.
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