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UNWTO оголосила 2017 рік

роком сталого туризму заради розвитку
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Туризм є одним з найважливіших факторів соціально-економічного
розвитку суспільства
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За прогнозом Всесвітньої туристичної організації

до 2030 року число туристів досягне 1,8. млрд. осіб
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Програма розвитку туризму в м. Одесі

на 2016-2017 роки

Рішення Одеської міської ради
№ 267-VII від 03.02.2016 р.
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Рішення Одеської міської ради
№ 2892-VII від 16.02.2018 р.
внесені зміни до Програми



Мета програми

• збільшення туристичного потоку;

• ріст конкурентоздатності міста в галузі туризму;

• розвиток інноваційних  програм в сфері туризму;

• збільшення кількості робочих місць; 

• збереження й раціональне використання історико-культурної 

спадщини й природного потенціалу міста.

6



Завдання програми:

✓ розвиток туристичної інфраструктури;

✓ просування туристичного продукту;

✓ створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та 

кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення 

туристичних потоків до м. Одеси;

✓ вдосконалення  маркетингового інструменту;

✓ розробка ефективної промоції  міста для національного на 

міжнародного ринку;

✓ впровадження інноваційних методик ведення туристичної 

діяльності.
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Структура Програми  на 2016-2020 роки 

Розділ I. Створення комфортного середовища для туристів у м. 

Одесі

Розділ II. Просування туристичного продукту

Розділ III. Створення системи міжнародних, міжрегіональних

зв`язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на 

збільшення туристичних потоків до м. Одеси
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Перевиконання плану за заходами Програми:
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Замість 6 запланованих, на об'єктах туристичного показу у 

2017 році було встановлено 20 QR-табличок
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Замість 3 запланованих у 2017 році встановлено 5 

туристичних інформаційних знаків
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Замість 10 запланованих у 2017 році організовано 

18 екскурсійних турів для людей з особливими потребами
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Замість 2 запланованих у 2017 році Одеса була

представлена на  12 міжнародних туристичних

виставках
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2017 – Одеса вперше презентована на 

китайському туристичному ринку
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+20 000 громадян КНР



Замість 5 запланованих, проведено 15 презентаційних турів
по Одесі та Одеському регіону для представників туристичного 

бізнесу та ЗМІ з Іспанії, Італії, Польщі, Азербайджану, США, 
Угорщини, та ін.
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Замість 2 запланованих, проведено 6 проектів «Одеса їде в гості»

• м. Кишинів (Молдова)

• м. Ліптовський Мікулаш (Словаччина).

• м. Мінськ (Білорусь)

• м. Чернігів (Україна)

• фан-зона конкурсу Євробачення-2017 – Eurovision Village

• м. Павлоград (Україна)
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Замість 3 запланованих, проведено 14 форумів, конференцій, 
семінарів, "круглих столів", "workshops"
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Розміщено інформацію про туристичний потенціал 

м. Одеси в засобах масової інформації:
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Робота зі всесвітньо відомими ЗМІ

з метою промоції міста
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Cпівробітництво з турецькими авіалініями 

«Turkish Airlines»
Розміщення інформації про Одесу у бортовому журналі 
«Skylife»

Проведення прес- та фам-турів для турецьких ЗМІ та туроператорів 

Turkish Airlines займає 1 в Європі та 4 місце
в світі за кількістю напрямків.
Здійснюють польоти в 120 країн світу , 300 
пунктів призначення
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Розміщено соціальну рекламу Одеси у великих містах України: 

Київ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Харків

Загальна кількість рекламних конструкцій - 123
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Промоція міста з використанням туристичного логотипу 

Виготовлено серію відеороликів про туристичний та культурний потенціал м. Одеси:
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• презентаційне відео про Одесу в «низький сезон»
російською мовою;

• презентаційне відео про Одесу в «низький сезон»
англійською мовою;

• презентаційне відео про Одесу в високий сезон



Розроблено та надруковано промопродукцію:
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З квітня 2017 року

Одеса входить в мережу інтеркультурних міст України, є складовою

частиною Програми Ради Європи "Інтеркультурні міста"

26



Індекс Інтеркультурності Одеси
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Співробітництво м. Одеси  з міжнародними організаціями: Німецьке

товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

та «Дунайський центр впливу» (DCC)
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Міжнародний туристичний тиждень в Одесі

10 – 15 квітня 2018 
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Покращується інфраструктура міста
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Реконструкція Потьомкінських сходів
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Реконструкція Тираспольської та Старосінної площі
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Нова визначна пам'ятка Одеси - Стамбульський парк
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Здійснюється

реконструкція «Грецького

парку»
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Проведена реконструкція

скверів: 

Героїв льотчиків, 

Партизанської Слави



Реконструкція Воронцовського палацу і Колонади
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Відкрито комплекс "Skate

park" в парку ім. Шевченко

до Дня міста
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Реконструкція куточка 

Старої Одеси



Відкриття нових імен на Алеї зірок Одеси

37



Встановлення вуличних меблів після 

проведення конкурсу на найкращі об’єкти 

(урни, лавки, автомобільні cтопори)
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Впровадження проекту встановлення комплексу 

туристичних інформаційних панелей в м. Одесі та їх 

технічне обслуговування
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Розміщення інформації про м. Одесу за кордоном

(на телебаченні, у ЗМІ, зовнішня реклама тощо)
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Встановлення копії туристичного символу Одеси – скульптури 
«Якір-серце» у містах-побратимах Одеси:

Стамбул, Пірей, Регенсбург, Марсель
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Зростає кількість авіанапрямків
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Синергія

влади – бізнесу – громадськості



Одеська міська рада
Департамент культури і туризму

вул. Катерининська 14

Одеса, 65026

тел.: + 38 (048) 725-33-87                                               

факс: + 38 (048) 725-24-24

www.odessatourism.org

tourism.dct@omr.odessa.ua
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