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У роботі розглянуто теоретичні аспекти розвитку та організації ділового 
туризму,  практичні  засади  організації  ділового  туризму,  проведено  аналіз 
господарської  діяльності  Турагенства  «М-тур»  за  2014-2016  рр.,  а  також 
визначено  особливості  організації  ділового  туризму на  Турагенстві  «М-тур»; 
проведено аналіз позицій України у глобальних світових рейтингах як чинника 
формування  ділового  туризму,  обґрунтовані  перспективи  розвитку  ділового 
туризму в Україні (на прикладі діяльності Турагенства «М-тур»); запропоновано 
шляхи розвитку організації ділового туризму на прикладі Турагенства «М-тур».

Ключові  слова: діловий  туризм,  ділові  тури,  турагенство,  індекс 
привабливості, організація бізнес-турів, ефективність, розвиток.

The  theoretical  aspects  of  the  development  and  organization  of  business 
tourism, practical principles of the organization of business tourism are considered , 
the analysis of economic activity of the Travel agency «M-tour » for 2014-2016 had 
been carried out, as well as features of the organization of business tourism at the 
Travel Agency «M-tour»; Mode analysig of Ukraine's position in global ratings as a 
factor  in  the  formation of  business  tourism,  the prospects  of  the development  of 
business tourism in Ukraine (based on the example grounded the Travel agency «M-
tour») a; the ways of development of organization of business tourism on the example 
of the Travel agency «M-tour» are offered.

Key  words: business  tourism,  business  trips,  travel  agency,  index  of 
attractiveness, organization of business tours, efficiency, development.


