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РІТЕЙЛ ТА ХоРеКа



▪ Аналіз ринку роздрібної торгівлі України в цілому та Західного
регіону

▪ Аналіз ринку фаст-фудів, пельменних і вареничних Києва

▪ Паспорт ринку оптової та роздрібної торгівлі продуктами
харчування в Україні

▪ Аналіз ринку роздрібної торгівлі одягом і взуттям України

▪ Дослідження ринку доставки продуктів України

▪ Аналіз ринку барів, ресторанів, готелів Майорки

▪ Аналіз ринку ресторанного бізнесу в Україні

▪ Аналіз ринку готельної нерухомості в Києві

▪ Аналіз речових ринків України.
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Реалізовані проекти в галузі

Больше проектов на 

www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Nestle - найбільша компанія світу в сфері
виробництва продуктів харчування, яка діє на
принципах раціонального харчування та
здорового способу життя.

Мета дослідження: Аналіз потенційних клієнтів
для В2В напрямку

Визначено ключові гравці ринку харчування поза
домом в Україні, їх фінансові показники, меню,
побудовано прогноз з урахуванням
інфраструктури ринку і споживання.
Проаналізовано поточні та перспективні тенденції
на ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

«Пузата Хата» - це найбільша мережа
колоритних ресторанів національної кухні в Києві
та великих містах України.

Мета дослідження: побудова стратегії розвитку
компанії на українському ринку

У процесі підготовки дослідження була
проаналізована ситуація і тенденції розвитку на
даному ринку, конкуренти і багато іншого.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ



ПЕК, ХІМІЯ, НАФТОХІМІЯ



▪ Аналіз ринку мінеральних добрив України.

▪ Дослідження ринку промислових газів України

▪ Аналіз ринку мастильних матеріалів

▪ Огляд ринку гумотехнічних виробів

▪ Аналіз ринку сонячних батарей і сонячної енергетики

▪ Дослідження ринку лакофарбової продукції

▪ Дослідження ринку палива (бензин А92, дизельне паливо,
пропан/бутан), автомобільних масел і бітуму

▪ Аналіз пропозицій біопалива на ринку України

▪ Дослідження ринку торфу і торф'яних субстратів

▪ Аналіз показників ринку ЗЗР України

8

Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на 

www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

ТОВ «Вог Рітейл» керує мережею
автозаправних комплексів під брендом WOG,
що нараховує близько 500 об'єктів.

Мета дослідження: визначення конкурентного
середовища на ринку послуг з перевалки
нафтопродуктів морським транспортом

Визначені ключові гравці ринку, побудовано
прогноз з урахуванням інфраструктури ринку та
споживання. Проаналізовані поточні та
перспективні тенденції на ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ТОВ «Котельно-механічний завод Пархоменко»
(КЗМП) – одне з найбільших українських
проектно-виробничих об'єднань, яке входить в
групу компаній Energetik.

Мета дослідження: побудова стратегії
розвитку напрямку газощільних панелей

Проведено інвестиційний аналіз ринкової
привабливості, тендерні закупівлі та зовнішню
торгівлю. Визначені ключові конкуренти та
споживачі на ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ



▪ Дослідження ринків алкогольних напоїв (крафтове пиво, джин, віскі,

бренді)

▪ Аналіз ринків горіхів в Україні (фундук, кеш’ю, волоський горіх)

▪ Дослідження ринків хлібу та ХБВ

▪ Аналізи ринку зеленої, зернової (обсмаженої), молотої та розчинної

кави

▪ Огляд ринку м’ясної консервації та кормів для домашніх тварин

України

▪ Аналіз ринку молочної продукції (сири, йогурти, молоко)

▪ Огляд ринку органічного цукру України
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на 

www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


▪ Огляд ринку глюкозних сиропів України

▪ Дослідження ринку яєць та яєчних продуктів світу

▪ Аналіз ринку дитячого харчування України

▪ Аналіз ринку здорових снеків, протеінових батончиків України

▪ Дослідження ринків безалкогольних напоїв (ізотоніки та

функціональні напої, соки, мінеральні води солодка вода,

енергетики)

▪ Аналіз ринку овочів, фруктів та ягід в Україні

Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на 

www.pro-consulting.ua
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Кейс №1

ТОВ «Три Медведі» - один з найбільших виробників
морозива в Україні.

Мета дослідження: побудова стратегії введення на
ринок нових елітних продуктів в сегментах морозива
та заморожених напівфабрикатів.

Проаналізовано асортимент ключових конкурентів на
ринку, проаналізовано динаміку ринкових часток
операторів, брендінг та рекламу. В споживчих сегментах
оцінено потенційну частку споживачів компанії

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ



Кейс №2

Агрохолдинг «Авангард» - одна з найбільших агропромислових
компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і
сухих яєчних продуктів.

Мета дослідження— надання аналітичного звіту в рамках регулярної
звітності акціонера, розрахунок потенціалу ринків збуту для
розширення поставок

Аналіз виробництва, імпорту та експорту яєць в Україні та світі, побудова
прогнозу споживання в цільових регіонах в розрізі континентів та країн.
Надання незалежних рекомендацій щодо перспектив розвитку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3

Група компаній «Нові продукти» - великий
оператор ринку харчових продуктів в сфері
виробництва напоїв. Постійний клієнт.

Мета дослідженнь: Аналіз ринкового
середовища під запуск інноваційних продуктів
харчування та напоїв до України (протеїнові
батончики, ізотоніки.

Проведення бенчмарк-досліджень з
застосуванням оцінки ринків інших країн. Аналіз
поточної ситуації та оцінка ризиків сприйняття
інноваційних товарів споживачами.

Розрахунок потенційної ємності ринку нового
оператора.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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БАНКИ І ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР



▪ Аналіз ринку онлайн-мікрокредитування України

▪ Аналіз ринку ломбардних послуг і скупки золота (Болгарія, 
Румунія, Туреччина)

▪ Аналіз банківського сектору України

▪ Аналіз ринку заставного та беззаставного небанківського
кредитування в різних країнах

▪ Аналіз ринку ломбардних послуг

▪ Аналіз ринку колекторських послуг України

▪ Аналіз ринку кредитних послуг України (корпоративний
сегмент)
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Реалізовані проекти в галузі

БІльше проектІв на
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http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

UniCredit Bank - потужна міжнародна фінансова
установа, яка працює в 22 європейських країнах
і має представництва ще в 27 країнах світу.

Мета: розуміння ситуації на фінансових ринках
України та інших країн.

Надання послуги по здійсненню аналітичної підтримки
клієнтів з питань вивчення товарних і фінансових ринків
України, Росії та світу. Користувач Електронної бази даних
"Аналіз ринків".

РІШЕННЯ

19

ЗАДАЧА
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Кейс № 2

Юридична фірма «LEXWELL & PARTNERS» - Lexwell &
Partners є однією з визнаних авторитетних юридичних
фірм України, яка була утворена в 2005 році в
результаті реорганізації юридичної фірми "Василь
Кісіль і партнери".

Мета: виявлення тенденцій і особливостей на ринку
банківських послуг для юридичних осіб.

Аналітична підтримка в рамках проведення
експертної оцінки динаміки банківських ставок
для юридичних осіб в Україні.

Розкрито основні тенденції ринку, проведено
аналіз кредитних і депозитних ставок для
юридичних осіб.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ



ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА



▪ Аналіз ринку міжнародних перевезень тентованими автомобілями і

авторефрижераторами України і ЄС.

▪ Аналіз ринку автомобільних і залізничних перевезень в Україні та

Донецькій обл.

▪ Аналіз ринку логістики України.

▪ Аналіз ринку логістики України та обґрунтування будівництва

логістичного центру

▪ Аналіз ринку логістичних послуг в сегменті перевезення збірних

вантажів України.

▪ Аналіз ринку танк-контейнерів України.
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на 
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Кейс №1

SCA Hygiene Україна - українське
представництво шведської компанії SCA на
території України.

Мета дослідження: формування ефективної
логістичної стратегії в сегменті перевозок
тентованими автомобілями

У звіті проаналізовано загальні тенденції розвитку
ринку міжнародних вантажних перевезень
автомобільним транспортом, поточні тенденції
ринку вантажних автомобілів в Україні, перелік
основних логістичних операторів на ринку
автомобільних перевезень, їх сегментація і
структурування, ринкові частки, висновки та
прогнозні показники розвитку ринку
автомобільних вантажоперевезень України в 2017-
2019 роках.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ДП «ФМ Ложистик Дніпро» (FM Logistic) є
міжнародною логістичною компанією, що надає
послуги складського зберігання, копакингу,
транспортуванні та управління ланцюгами
поставок.

Мета дослідженнь: Аналіз місця компанії на
логістичному ринку України. Дослідження рівня
задоволеності клієнтів компанії

Оцінка місця компанії на логістичному ринку
України проводилась серед 3PL операторів, їхньої
фінансової звітності, площі складських приміщень
та місцезнаходження по території України.

Рівень задоволення клієнтів компанії проводився
методом телефонного опитування з подальшими
розрахунками індексу NPS.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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ТЕЛЕКОММУНІКАЦІЇ (ІТ)



▪ Огляд ринку освітніх мобільних додатків України та СНД

▪ Дослідження ринку ліній безпосереднього зв'язку. 

▪ Аналіз ринку онлайн-сервісів для замовлення побутових послуг
України. 

▪ Огляд ринку Інтернет-порталів для підтримки МСБ в Україні, 
Грузії, Білорусі, Росії, Туреччині, Польщі та країнах ЄС в цілому. 

▪ Аналіз ринкового середовища для послуги "Кнопка життя" в 
Україні. 

▪ Огляд ринку хмарного відеоспостереження. 

▪ Дослідження ринку Інтернет дошок для оголошень. 

▪ Аналіз ринку мобільних додатків для побачень
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1

Компанія «Е С У» спеціалізується на наданні послуг в телеком
секторі. Для компанії був наданий аналіз ринку онлайн-сервісів
для замовлення побутових послуг в Україні.

Мета – виявлення потенціалу українського ринку для запуску
сервіса з надання побутових послуг

В наданому звіті проаналізовано основні тенденції ринку

побутових послуг України в динаміці за останні 5 років,

розрахунок потенційного обсягу споживання, виділення основних

операторів на ринку, аналіз споживачів (виконавець/замовник),

проведено SWOT-аналіз конкурентів, ризики та бар'єри виходу

на ринок, рекомендації по просуванню.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

У листопаді 2016 року був проведений аналіз інтернет-порталів
для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, Грузії,
Білорусі, Росії, Туреччини, Польщі, в країнах ЄС для Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана, який є
одним з найбільших навчальних закладів України.

Мета – виявлення потенціалу українського ринку для запуску
сервіса з надання побутових послуг

При підготовці було розглянуто: наявність програм підтримки МСБ
(на рівні держави, від міжнародних організацій) в розглянутих
країнах, аналіз існуючих інтернет-порталів в Україні, країнах СНД
та сусідніх, проаналізовано формати монетизації діяльності
існуючих інтернет-порталів, надані висновки і рекомендації зі
створення інтернет-порталу з підтримки МСБ в Україні.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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СПОЖИВЧІ ТОВАРИ



▪ Аналіз ринку щіток і мітел України

▪ Аналіз ринку виробів із пластику України

▪ Паспорт ринку косметики України (кондиціонери і маски для
волосся, крем для обличчя)

▪ Паспорт ринку побутової хімії, підгузників, шампунів в Україні

▪ Аналіз ринку виробів з паперу тіссью в Україні

▪ Аналіз показників ринку товарів для відпочинку і туризму,
дитячих товарів і термобілизни

▪ Паспорт ринку водонагрівачів в Україні

▪ Аналіз ринку товарів для відпочинку і туризму, дитячих товарів
і термобілизни в Україні
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на
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Кейс №1

Компанія "ВЕРЕС" - вітчизняний виробник меблів
і текстилю для новонароджених, що працює на
ринку України більше 16 років.

Мета дослідження - визначення частки компанії
на ринку, ємності ринку, основних конкурентів і
потенціалу розвитку галузі

Надання інформаційно-консалтингових послуг, а
саме проведення дослідження ринку дитячих
ліжечок в рамках стратегії розвитку компанії на
українському ринку.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" - одне з
найбільших підприємств Європи по випуску картонно-
паперової продукції

Мета дослідження - аналіз ринку паперових серветок і
гільзевої продукції України.

Надання інформаційно-консалтингових послуг, а саме
проведення двох досліджень по ринку паперових серветок і
по ринку гільзевої продукції України. У процесі підготовки
дослідження була проаналізована ситуація і тенденції
розвитку на досліджених ринках, зовнішня торгівля
продукцією, ціни операторів ринку, конкуренти і багато
іншого.

Також, компанії було надано "Аналіз ринку дитячих
підгузників України".

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ



▪ Паспорт ринку систем промислової вентиляції і 
кондиціонування

▪ Аналіз ринку укупорочного обладнання для алкогольної 
промисловості України

▪ Аналіз ринку охолоджувальних систем для дата-центрів

▪ Паспорт ринку теплових насосів в Україні

▪ Паспорт ринку радіаторів в Україні

▪ Паспорт ринку котельного обладнання в Україні

▪ Аналіз ринку харчової гнучкої полімерної упаковки в Україні

▪ Огляд ринку торгових меблів для нехарчової промисловості 
України
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Реалізовані проекти в галузі

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Ергопак - один з провідних виробників продукції
сегмента household в Україні, великий експортер
продукції в країни ближнього і далекого зарубіжжя:
Південну Корею, Росію, Білорусь, Грузію, Молдову,
Польщу, Францію, Канаду, Китай та ін.

Мета: аналіз ринку пластикових ємностей
(універсальних ящиків, скриньок типу KLT і складських
лотків)

Надання інформаційно-консультаційних послуг в
якості підготовки і проведення дослідження ринку
пластикових ємностей України, аналіз розвитку
даного ринку

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ

35



Кейс №2

NMQ S.A - діяльність компанії спрямована на проектування та
впровадження водоочисних споруд з використанням систем
водоочистки DEFERUM ™.

Мета: розробка інвестиційного документа з метою
залучення інвестицій в інфраструктуру і сектор ЖКГ.

У розробленому інвестиційному документі міститься техніко-
економічне обґрунтування вкладення інвестицій у впровадження
систем водоочистки DEFERUM ™ з метою отримання стабільного
прибутку за рахунок різниці між існуючим тарифом на холодну
воду і нової більш низькою собівартістю очищення води,
одержуваної при впровадженні інноваційних систем водоочистки
DEFERUM ™.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 
ПОСЛУГИ



38

Реалізовані проекти в галузі

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua

▪ Аналіз ринку колекторських послуг в Україні

▪ Аналіз ринку харчування поза домом в Україні

▪ Аналіз ринку утилізації побутових відходів Києва

▪ Аналіз ринку арт-інсталяцій ОАЕ

▪ Аналіз ринку флексодруку в країнах Європи та СНД

▪ Аналіз ринку утилізації побутових відходів Києва

▪ Паспорт ринку страхування домашніх тварин в Україні

▪ Аналіз ринку доставки продуктів України

▪ Аналіз ринку сервісних послуг з обслуговування нерухомості в
Києві

▪ Аналіз ринку кейтерингу Києва

▪ Аналіз ринку фітнес-послуг України та Дніпра

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

"Львівський друкар" пропонує послуги сучасного
флексографічного друку на будь-яких гнучких матеріалах
для упаковки, які використовуються для виробництва
упаковки, а також сучасні високотехнологічні рішення для
підвищення продажів і брендування.

Мета: дослідження ринку флекопечаті в країнах Європи і
СНД для визначення перспективних послуг в експортному
напрямку

Були проаналізовані країни, де послуги флексодруку
користуються найбільшим попитом, сегментовані основні
оператори в даних країнах і вартість їх послуг, виявлено
особливості виходу на ці ринки і найбільш популярні послуги
даної галузі

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

Спортивний клуб «ВОСХОД» (VIP рівня) надає найповніший
комплекс оздоровчих послуг у Дніпрі площею 2,7 га. Крім
мультифункціональних спортивних залів на території СК також
розташовані SPA і AQUA зони, тенісні корти, поля для міні-
футболу, ресторан з відкритою терасою і багато іншого.

Завдання: аналіз ринку фітнес послуг в Дніпрі і Україні в цілому
для прийняття стратегічних рішень

Визначено ємність ринку фітнес послуг України та Дніпрі, поточні
тенденції, виявлені основні СК в Дніпрі, їх частки і цінові
сегменти, а також частота відвідувань СК і ЦА фітнес послуг в
даному регіоні

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3

41

Кейс №4

UBI конференц-хол спеціалізується на
наданні комплексних рішень по організації
business і lifestyle заходів.

Мета: проведення дослідження ринку
конференц-сервісу в Києві для визначення
оптимальної площі для надання конференц-
послуг.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ

Elias Neocleous & Co LLC - найбільша
адвокатська компанія на Кіпрі, ведуча в
південно-східному
середземноморському регіоні.

Мета: аналітична підтримка в якості
проведення дослідження ринку нічних
клубів міста для виявлення конкурентів
на даному ринку, концепцій і
насиченості ринку.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
В ході дослідження проведено оцінку
привабливості сегментів ринку з метою
вибору цільового, аналіз попиту, описаний
європейський досвід та актуальні тенденції
ринку.

В аналізі представлена характеристика
населення, розглянуті особливості ринку,
проаналізовані актуальні концепції, що
надаються нічними закладами, ціни в
розрізі установ, оцінена насиченість столиці
нічними клубами та інше.



НЕРУХОМІСТЬ



▪ Аналіз ринку офісної нерухомості в Києві

▪ Аналіз ринку житлової нерухомості м. Харкова

▪ Дослідження ринку житлової нерухомості економ 
сегменту в Україні

▪ Аналіз ринку житлової і комерційної нерухомості України

▪ Огляд ринку котеджної нерухомості Київської області

▪ Огляд оптимального використання активу в Запоріжжі 
(ринок торговельної, складської, житлової, готельної 
нерухомості і аквапарків)

▪ Ринок житлової нерухомості Запоріжжя
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Реалізовані проекти в галузі

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Огляд ринку житлової нерухомості м. Києва,
компанія «Бурхливий потік» - великий гравець
ринку житлової і торгово-офісної нерухомості.

Мета: оцінка перспективності районів для
виходу на локальний ринок нерухомості і
визначення цін конкурентів

Надання інформації про динаміку цін на ринку
житлової нерухомості, виділення основних
забудовників регіону, аналіз основних об'єктів на
ринку в розрізі видів, оцінка перспектив розвитку
ринку житлової нерухомості в Києві

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ПроКредит Банк є частиною міжнародної групи ПроКредит, акціонерами
якої є великі міжнародні фінансові організації і компанії: ПроКредит Холдинг
(Німеччина), Німецький державний банк розвитку KfW (Німеччина).

Мета дослідження - визначити споживання ринку з/б конструкцій, динаміку
будівельного ринку житлової бюджетної нерухомості і потенціал даного
ринку для прийняття рішення по кредитуванню

Аналіз виробництва і споживання з/б конструкцій, виділення основних
забудовників бюджетної нерухомості Києва і Київської обл. з динамікою
введення нерухомості в експлуатацію, перспективи ринку, враховуючи
динаміку більш розвинених країн, а також потенціал зростання ринку
бюджетної нерухомості

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ

45



46

Кейс №3

Огляд ринку торговельної нерухомості
Миколаєва для ТОВ «СГО» - гравця ринку
комерційної нерухомості.

Мета: зрозуміти тенденції локального ринку і
характеристики основних об'єктів для
формування подальшої стратегії розвитку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ

Кейс № 4

Альфа-Банк Україна - український комерційний
банк з міжнародним капіталом, що входить в
компанію ABH Holdings SA.

Мета: проаналізувати ринок житлової та
комерційної нерухомості України

Розкрито основні тенденції ринку, динаміка
прийняття в експлуатацію різних типів нерухомості,
проаналізовані операції з продажу та обміну
житлової та комерційної нерухомості в розрізі
областей і зріз середніх цін на ринку первинної та
вторинної житлової нерухомості в розрізі областей, а
також комерційної нерухомості, складений прогноз
по ринку

ЗАДАЧА

РІШЕННЯБув проведений аналіз попиту і пропозиції на ринку
торговельної нерухомості Миколаєва, складений
паспорт 5 основних діючих ТЦ / ТРЦ, певний рівень
середніх орендних ставок, оцінений загальний обсяг
торговельних площ.



МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦЕВТИКА



▪ Аналіз ринку медичних і спец рукавичок в Україні

▪ Аналіз ринку одягу медичного і промислового призначення в 
Україні

▪ Аналіз ринку медичних послуг в Україні

▪ Аналіз ЗЕД на ринку медичного обладнання України

▪ Аналіз ЗЕД на ринку швидких медичних тестів України

▪ Аналіз ЗЕД продукції для лабораторій в Україні

▪ Аналіз тендерних закупівель медичних виробів в Україні

▪ Аналіз імпорту на ринку гематологічних аналізаторів і 
центрифуг в Україні
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Реалізовані проекти в галузі

БІльше проектІв на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

«Мати і дитина» - це міжнародна мережа центрів
репродуктивного здоров'я. Клініки спеціалізуються на
лікуванні безпліддя, спостереженні вагітності,
пренатальній діагностиці, гінекології та мамології.

Мета: розуміння ситуації на ринку медичних послуг для
розробки стратегії розвитку компанії в Україні

Надання інформаційно-консультаційних послуг в якості
підготовки і проведення дослідження ринку медичних послуг
в рамках стратегії розвитку компанії на українському ринку. У
процесі підготовки дослідження були розкриті основні
тенденції розвитку ринку, аналіз привабливості ринкового
спрямування, демографічні та соціальні показники і багато
іншого.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

Торгово-виробнича компанія «Оспішес Україна» виробляє і реалізує
товари для спорту і здоров'я. В асортименті продукції компанії
назальні бустери і екологічна косметика під ТМ "Whirl".

Мета: розуміння ситуації і особливостей на ринках назальних
фільтрів і розширювачів в Україні, країнах ЄС і США

Для компанії був підготовлений комплекс аналітичних досліджень по
ринках назальних фільтрів і розширювачів в Україні, країнах ЄС і США,
а також ринку екологічної косметики і побутової хімії.
Були виділені реальний і потенційний обсяг ринку, проаналізовані
канали продажів, оцінені оптимальні країни для виходу. Також був
проведений пошук потенційних партнерів для відправки продукцію
на експорт в Німеччину і Великобританію. Крім цього, проводився
аудит і коригування маркетингової стратегії компанії.

ЗАДАЧА
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РІШЕННЯ
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МАШИНОБУДІВНИЦТВО



▪ Аналіз ринку автозапчастин

▪ Аналіз ринку легкових автомобілів України

▪ Аналіз ринку вантажних вагонів в Україні

▪ Аналіз ринку тракторів (потужністю до 100 кінських сил) 
України

▪ Аналіз ринку сільськогосподарської авіації України

▪ Аналіз ринку вантажних причепів, напівпричепів та трейлерів
в Україні

▪ Аналіз ринку вантажних вагонів України
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Hyundai Corporation - великий південнокорейський
конгломерат з виробництва та реалізації широкого
спектру послуг і продуктів.

Мета - проведення досліджень ринку комерційних
автомобілів України, країн СНД і Європи, ринку
нержавіючої сталі, а також ринку нафти і газу України.

Надання інформаційно-консультаційних послуг в якості
проведення досліджень ринку комерційних автомобілів
України, країн СНД і Європи, ринку нержавіючої сталі, а
також ринку нафти і газу України.

У процесі підготовки досліджень були розкриті основні
ринкові тенденції, споживання, оператори ринку і багато
іншого.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ВАТ "Тепловозоремонтний завод" - одне з
найпотужніших ремонтних підприємств України.

Мета: аналіз товарних і фінансових ринків України,
Росії та світу.

Аналітична підтримка в рамках надання інформації
щодо ситуації і основних тенденцій на товарних і
фінансових ринках України, Росії та світу. Користувач
Електронної бази даних "Аналіз ринків".

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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БУДІВНИЦТВО ТА БУДМАТЕРІАЛИ



▪ Аналіз ринку підлогового покриття в Україні

▪ Аналіз ринку алюмінієвих профілів України

▪ Аналіз ринку міжкімнатних дверей в Україні

▪ Аналіз ринку бетону України та ринку цементу деяких країн СНД

▪ Аналіз ринку змішувачів України

▪ Аналіз ринку щебеню в Україні і країнах ближнього зарубіжжя

▪ Дослідження ринку теплоізоляційних матеріалів в Україні

▪ Огляд ринку бетонних опор ЛЕП України

▪ Аналіз ринку добавок до цементу і бетону України

▪ Аналіз будівельного ринку України

▪ Аналіз ринку блоків з граніту і габро України

▪ Аналіз ринку дощок і бруса різного розпилу України
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Реалізовані проекти в галузі

БІльше проектІв на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

BI Group - великий будівельний холдинг, лідер на
ринку нерухомості Казахстану. BI Group сьогодні -
багатопрофільний холдинг, структуру якої
складають дивізіони та дирекції в різних сферах
будівництва, девелопменту та інжинірингу.

Мета дослідження - оцінка українського ринку
дорожнього будівництва.

Інформаційно-аналітична підтримка в сфері
дослідження ринку дорожнього будівництва
України: аналіз основних показників ринку,
дослідження конкурентів, державних закупівель,
цін на ринку, постачальників сировини.
Побудований прогноз розвитку та надано
рекомендації щодо розвитку на ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ТОВ «Сен-Гобен. Будівельна Продукція Україна »- світовий
лідер у виробництві і продажі будівельної продукції.

Мета: аналіз ринку будівельних сумішей і ринку
гіпсокартону для подальшої побудови стратегії виходу
компанії на зазначені українські ринки.

Аналітична підтримка при проведенні ряду досліджень, а
саме: аналіз ринку будівельних сумішей та гіпсокартону в
рамках стратегії виходу компанії на український ринок. У
процесі підготовки дослідження були надані дані щодо обсягів
виробництва, операторам ринку, ємності ринку,
структурування і споживання, висновки і прогнозні показники.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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АПК ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



▪ Аналіз українського та світового ринку яєць та яєчних
продуктів

▪ Аналіз ринку соєвого і соняшникового шроту України

▪ Паспорт ринку соняшникової олії і фосфатидного
концентрату з соняшникової олії

▪ Аналіз ринку тепличних культур України

▪ Аналіз ринку зернових України

▪ Дослідження ринку рослинництва України і Центрального
регіону

▪ Аналіз ринку гранульованих кормів в Україні та потенціал
виходу на ринок країн
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Агрохолдинг «Авангард» - одна з найбільших
агропромислових компаній України, що
спеціалізується на виробництві курячих яєць і
яєчних продуктів).

Мета дослідження - вихід на IPO, аналіз позицій
компанії на ринку.

Аналіз тенденцій і конкурентного середовища
ринку, експортних і імпортних операцій. Вивчення
динаміки виробництва і надання прогнозних
показників розвитку галузі. Щорічна
інформаційно-аналітична підтримка компанії з
2010 року.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

"Вітео" - компанія, що займається виробництвом
сушених овочів в широкому асортименті. Позиціонує
собі як національного виробника, високоякісної продукції
відповідно до сертифікацією ISO 22000 HACCP.

Мета дослідження - розуміння поточної ситуації на
Сайти Вся сушених овочів, а також прогнозів з
урахуванням факторів впливу на ринок.

Надання дослідження ринку сушених овочів в Україні,
виявлення тенденцій і конкурентного середовища
ринку, ситуації в сегменті зовнішньої торгівлі, прогнози,
а також побудова фінансової моделі для подальшої
стратегії розвитку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ

62



Кейс №3
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Сьогодні група компаній «УкрАгроКом» і
«Гермес-Трейдінг» - це сільськогосподарська
корпорація, яка динамічно розвивається і
спеціалізується на виробництві зернових і
олійних культур, вирощуванні свиней і великої
рогатої худоби, зерновий торгівлі.

Мета дослідження - аналіз ситуації на різних
сільськогосподарських ринках.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ Інформаційно-аналітична підтримка: надання
результатів дослідження ринку мікродобрив,
засобів захисту рослин, насіння кукурудзи,
соняшнику та сої України. Також було надано аналіз
імпорту на ринку сировини для виробництва
мікродобрив України.

Група Kusto Agro - частина міжнародного
холдингу, заснованого в кінці 90-их років
для побудови вертикально-інтегрованої
кампанії в АПК України. Сьогодні Kusto
Group реалізує проекти в Росії, Казахстані,
Україні, В'єтнамі, Китаї, Туреччині та
Грузії.

Мета дослідження - аналіз ситуації на
ринку ягід і кісточкових культур в Україні.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯАналітична та інформаційна підтримка.
Надання звітів по дослідженню ринків ягід і
кісточкових культур в Україні в контексті
формування стратегії розвитку компанії. Аналіз
ринку, конкурентів і перспективних ринків
збуту продукції за кордон.

Кейс №4
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