
Портфоліо  
(Приклади реалізованих проектів) 



 
АПК та сільське господарство 

 



Реалізовані проекти в галузі 
 Дослідження ринку соєвого масла та 

соєвого шроту України  
 Огляд ринку зернових культур України  
 Аналіз ринку кормів України  
 Огляд ринку грецьких горіхів  
 Дослідження ринку рослинництва 

України та Центрального регіону 
 Огляд ринку тепличних культур України 
 Огляд ринку комбікормів країн СНД   
 Огляд ринку теплиць України 
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Підготовка дослідження ринку яєць та 
яєчних продуктів в Україні та світі, 
агрохолдинг «Авангард» (одна із 
найбільших агропромислових компаній 
України, яка спеціалізується на 
виробництві курячих яєць та яєчних 
продуктів) 

Кейс 1 
ЗАДАЧА 

Аналіз тенденцій та конкурентного 
середовища ринку, експортних та 
імпортних операцій. Огляд динаміки 
виробництва, розробка прогнозних 
показників розвитку галузі. Щорічна 
інформаційно-аналітична підтримка 
компанії 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ 
ПИСЬМО 
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РІШЕННЯ 



Кейс 2 
5 

ЗАДАЧА 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Інвестиційний мемомрандум, компанія 
«Оліяторг», один із лідерів на ринку 
поставок, експорту, переробки олійних 
зернових культур 

Підготовка інвестиційного меморандуму, 
який включав фінансову оцінку компанії, 
стратегію її розвитку, необхідних обсягів і 
напрямів вкладень залучених коштів. 
Обгрунтування привабливості інвестування 
в розвиток холдингу, 
конкурентоспроможності виробленої і 
реалізованої продукції  



Огляд ринку добрив, засобів захисту рослин 
та насіння соєвих, бобів, кукурудзи і 
соняшнику в Україні, компанія «Украгроком», 
стратегічний партнер українських 
сільгоспвиробників 

Кейс 3 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Аналіз загальних показників ринку 
(виробництво, імпорт, експорт) в динаміці, 
розрахунок ємності ринку в розрізі видів 
продукції. Оцінка часток ринку основних 
операторів. Сегментація та структурування 
споживання продукції. Розробка рекомендації 
та прогнозу розвитку ринку 
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Дослідження ринку цукру в Україні, агропромхолдинг 
«Астарта-Київ» 

Кейс 4 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Аналіз тенденцій розвитку ринку та зовнішньоекономічної 
діяльності. Оцінка об’єму споживання цукру в країні. 
Моніторинг цін та опис факторів ціноутворення на ринку 
даного продукту 
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ЗАДАЧА 

Кейс 5 
Обзор ринку елеваторів в Харківській, Сумській, 
Дніпропетровській, Полтавській областях, компанія 
«Укрславресурс» 

Дослідження інвестиційної привабливості галузі, а також 
оцінка ризиків та бар’єрів виходу на ринок. Аналіз 
державного регулювання ринку, тенденцій та 
ціноутворення 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



Банківський і фінансовий 
сектор 



Реалізовані проекти  
в галузі 

 Експертна оцінка динаміки банківських ставок для 
юридичних осіб в Україні 
 Огляди ринків заставного та беззаставного 

небанківського кредитування в Іспанії, Грузії, Болгарії, 
Вірменії, Азербайджані, Казахстані 
 Огляд ринку ломбардних послуг Великобританії 
 Огляд ринку ломбардних послуг України 
 Огляд банківського сектора України 
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Юридична фірма «LEXWELL & PARTNERS». 
Аналітична підтримка в рамках проведення експертної 
оцінки динаміки банківських ставок для юридичних осіб 
в Україні. 

Кейс 1 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ Розкрито основні тенденції ринку, проведено аналіз 
кредитних і депозитних ставок для юридичних осіб. 
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Кейс 2 
«ProCredit Bank». Підготовка огляду банківського 
сектора України. ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
При підготовці дослідження були представлені 
макроекономічні показники, а також обсяги виданих 
кредитів банками. 



Банк «ЮНІСОН». Проведення дослідження ринку 
банківської інкасації України. 

Кейс 3 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Проведено аналіз характеристик ринку банківської 
інкасації, представлені основні оператори ринку, а 
також аналіз попиту. 
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Кейс 4 
Ломбард «Благо Франчайз». Підготовка дослідження 
ринку ломбардних послуг різних країн. 

В рамках дослідження проведено аналіз ринкового 
середовища, представлена загальна характеристика 
ринку ломбардних послуг, виділені основні оператори, 
а також проведено аналіз споживання. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



 
Машинобудування та автотовари 



Реалізовані проекти  
в галузі 
 Аналіз ринку тракторів, сільськогосподарської техніки та 

автотракторних компонентів України. 
 Аналіз ринку шин для легкових автомобілів України 
 Аналіз імпорту автомастил і мастильних матеріалів України 

в 2014-2015 рр. 
 Дослідження ринку легкових автомобілів України. 
 Аналіз ринку вантажних автомобілів України, Казахстану та 

Болгарії. 
 Аналіз авіабудування і космічної галузі України. 
 Огляд ринку подорожнього обладнання країн СНД. 
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http://pro-consulting.ua/27-korporatsiya-bogdan.html
http://pro-consulting.ua/318-AO-ROSAVA.html
http://pro-consulting.ua/136721-lukoyl-lubrikants-ukraina.html
http://pro-consulting.ua/137429-ooo-eksonmobil-ukraina.html
http://pro-consulting.ua/325-PAO-AvtoKrAZ.html
http://pro-consulting.ua/137436-ooo-parallel.html
http://pro-consulting.ua/131086-SP-OOO-andquot;Kersherandquot;.html
http://pro-consulting.ua/133880-ammann.html
http://pro-consulting.ua/91521-OAO-Teplovozoremontnyi-zavod.html


ТОВ «Лукойл Лубрикантс Україна» - один з найбільших 
постачальників автомобільних масел і змащувальних матеріалів. 
Співпраця в 2015-2016 рр. Дослідження ринку автомобільних 
масел і змащувальних матеріалів України, а також виробництва та 
споживання продукції, поточних та історичних цін, тенденцій і 
перспектив ринку. 

 
ТОВ «Паралель» - мережа АЗК в Східній Україні. Надання 

огляду ринку мастильних матеріалів України. 
 
ТОВ «ЕксонМобіл Україна» - підготовка аналітичних 

досліджень щодо імпортних поставок автомобільних масел і 
змащувальних матеріалів України з поглибленим аналізом 
торгових марок, видів і імпортерів мастильних матеріалів. 
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Нас рекомендують 



Нас рекомендують 
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ЗАДАЧА 
ТОВ «Укравтозапчастина» - провідний постачальник 

запчастин для автомобілів і СГТ. 
Підготовка ряду досліджень з профільних напрямків: 

запчастини для легкових, комерційних і вантажних автомобілів, 
сільськогосподарської техніки, стартерні акумулятори, шини та 
мастильні матеріали. 

 
ТОВ «Амманн Україна» - дочірня компанія AMMANN 

GROUP - європейського лідера з виробництва дорожньо-
будівельної техніки. 2014. 

Проведення дослідження ринку будівельної техніки України. 



«Hyundai Corporation». Представництво одного з найбільших 
автомобільних брендів в Україні. Співпраця в 2013 - 2016 рр. 

Проведення ряду досліджень ринків: комерційних автомобілів 
України, країн СНД і Європи, ринку нержавіючої сталі, нафти і газу. 
Підготовка аналітики по ринку зернових культур. 

 
2005-2006 рр. АТ «Росава». Аналітична підтримка при 

проведенні дослідження ринку шин. 
 
2009-2010 рр. Корпорація «Богдан» - українська 

автомобілебудівна корпорація. 
Проведення дослідження ринку прокату легкового і 

комерційного транспорту в рамках побудови стратегії розвитку 
компанії на українському ринку. 

16 

Нас рекомендують 



Медицина, фармацевтика 



Реалізовані проекти  
в галузі 
 Дослідження ринку приватних медичних послуг і 

медичного туризму в Україні 
 Аналіз ринку приватних медичних послуг Києва та 

України 
 Аналіз ринку послуг фізіотерапії, салонів краси та 

апаратної косметології України та Києва 
 Аналіз ринку медичних послуг України (гінекологія, 

ДРТ, педіатрія) 
 Аналіз ринку ентерального харчування України 
 Огляд ринку медичних і спеціалізованих рукавичок 

України 

18 

 
Більше проектів на www.pro-consulting.ua 
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http://pro-consulting.ua/projects/37500-Issledovanie-rynka-medicinskih-uslug-Ukrainy-ginekologiia--VRT--pediatriia-2012-god.html
http://pro-consulting.ua/projects/37719-Issledovanie-rynka-medicinskoi-produkcii-binty--plastyri--perchatki-Ukrainy-2011-god.html
http://pro-consulting.ua/projects/37680-Issledovanie-rynka-enteralnogo-pitaniia-Ukrainy-2011-god.html
http://pro-consulting.ua/products/133237-analiz-rynka-bioetanola-polshi-vengrii-chekhii-i-slovakii-2014-god.html
http://pro-consulting.ua/products/135859-analiz-rynka-spermy-bykov-ukrainy-9-mesyatsev-2014-goda-2014-god.html
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ЗАДАЧА Компанія Paul Hartmann - провідний європейський виробник і 
постачальник виробів медичного призначення. 
Підготовка дослідження ринку урологічних підгузників і 
пелюшок, а також перев'язувальних матеріалів в Україні. В 
огляді висвітлені ключові тенденції розвитку ринкових напрямків 
і особливості споживання продукції. 
«Ontex Україна» - входить до складу групи найбільшого 
виробника гігієнічної продукції в Європі 
Надано інформаційно-консультаційна підтримка в форматі 
підготовки дослідження ринку урологічних підгузників, дитячих 
пелюшок і засобів жіночої гігієни в Україні. 
«Імсома» - компанія, яка надає професійні консультації по 
лікуванню за кордоном. 
Співпраця в рамках надання аналітичної підтримки. Підготовка 
дослідження ринку приватних медичних послуг і приватного 
медичного туризму України. 



Нас рекомендують 
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Група компаній «Медсі» - найбільша мережа приватних клінік в 
Росії. 
Дослідження ринку платних медичних послуг м. Києва. 
Представлена детальна інформація щодо тенденцій розвитку 
ринку, розкрито специфіку надання зазначених послуг. 
«Німецьке дитяче харчування» - офіційний та ексклюзивний 
дистриб'ютор ТМ «Humana» 
Аналітична підтримка при проведенні дослідження ринку 
ентерального харчування. Проведено аналіз основних 
конкурентів, цінової політики, розглянуті бар'єри входу на ринок. 
«Белла-Трейд» - провідний виробник і постачальник гігієнічних, 
косметичних і медичних виробів. 
Підготовка дослідження ринку урологічних підгузників і пелюшок 
(підгузники ТМ Seni). Надано аналіз загальних показників ринку, 
основних операторів, прогнозних тенденцій розвитку. 



Нас рекомендують 
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«Неомед 2007» - мережа клінік репродуктивного здоров'я "Мати 
та дитя» 
Дослідження ринку медичних послуг. Розглянуто домінуючі на 
ринку тенденції, проведено аналіз привабливості ринкового 
спрямування, демографічні та соціальні показники. 
 
«Mercator Medical» - найбільший виробник медичних рукавичок 
Східної Європи 
Надання інформаційно-консультаційних послуг в ході підготовки 
і проведення ряду досліджень, а саме: огляд ринку медичних і 
спеціалізованих рукавичок, огляд ринку одягу медичного 
призначення, аналіз імпортних поставок медичних і 
спеціалізованих рукавичок в рамках розробки стратегії розвитку 
компанії на українському ринку. 



 
Нерухомість 

 



Реализованные проекты  
в отрасли 
 Огляд ринку готельної, торгової та житлової нерухомості 

України    
 Огляд ринку полсуг обслуговування нерухомості у 

Великобританії  
 Огляд оптимального використання активів в м. Запоріжжя 

(ринок торгової, складської, житлової, готельної нерухомості 
та аквапарків)  

 Огляд ринку комерційної нерухомості України та Києва 
 Огляд ринку складської нерухомості Одеси та Одеської 

області  
 Огляд ринку житлової нерухомості Києва та Київської області 
 Огляд комерційної нерухомості України 
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Кейс 1 
24 

ЗАДАЧА 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Огляд ринку житлової нерухомості Києва та 
Київської області, компанія «Альянс 
Новобуд», девелоперська компанія, один із 
найбільших забудовників Київської області 

Аналіз тенденцій в галузі та динаміка продажу 
житлової нерухомості в достілжуваних 
регіонах. Надання інформації по об’єктам 
будівництва, які знаходяться на стадії 
реалізації, замороженим об’єктам, а також 
перспективним локаціям. Опис портрета 
споживача. Оцінка засобів просування.   



Огляд ринку котеджної Київської області, будівельна 
група «Фундамент» 

Кейс 2 

Аналіз рівня конкуренції, асортиментної та збутової 
політики основних операторів ринку. Виділення 
проблемних зон ринку і перспективних ніш. Динаміка 
ємності ринку і рівня попиту на котеджі 
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ЗАДАЧА 

Кейс 3 
Аналіз оптимального використання активу в Запоріжжі 
(ринок торгової, готельної, складскої, житлової 
нерухомості та аквапарків),  концерн «Базис» 

Аналіз рівня конкуренції в галузі, огляд динаміки цін, 
формування портрета споживача для досліджуваних  
напрямків, аналіз інвестиційної привабливості об’єктів в 
Запоріжжі 

ЗАДАЧА 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

РІШЕННЯ 



Огляд ринку житлової нерухомості м. Києва, компанія 
«Бурхливий потік» 
 

Кейс 4 

Надання інформації щодо динаміки 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 

26 

ЗАДАЧА 

Кейс 5 
Дослідження ринку комерційної та житлової нерухомості 
Києва та України у цілому, ПАО «Укрсиббанк» 

Аналіз факторів впливу на ринковий напрям, 
дослідження попиту та пропозиції на ринку, найбільших 
угод, динаміки орендних ставок на ринку. Аналітична 
підтримка на протязі 6 років, більше 100 паспортів ринку, 
доступ до послуги «Електронна база»  

ЗАДАЧА 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

РІШЕННЯ 



 
Харчова промисловість 



Реалізовані проекти  
в галузі 
 Дослідження ринку алкогольних напоїв 
 Аналіз ринку кешью в Україні 
 Дослідження холдингів в хлібобулочній та 

кондитерській галузях 
 Аналіз ринку зернової (обсмаженої) і меленої кави 
 Аналіз ринку тихих вин України 
 Огляд ринку м'ясної консервації та кормів для 

домашніх тварин України 
 Аналіз ринку преміальних сирів 
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Більше проектів на www.pro-consulting.ua 



Агрохолдинг «Авангард». Аналітична підтримка в 
рамках проведення щорічних досліджень ринку яєць та 
яєчних продуктів 

Кейс 1 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Аналіз тенденцій розвитку ринку, а також основних 
статистичних показників: виробництво, експортно-
імпортних операцій, надання прогнозу. 
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Кейс 2 
Група компаній «Терра-Фуд». Проведення 
дослідження світового ринку спредів в розрізі країн 

Дослідження понад 50 ринків країн Європи та світу, 
надання показників ємності ринку, вказані ринкові 
частки найбільших операторів. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ». Проведення дослідження імпорту 
та експорту м'ясопродуктів в світі. 

Кейс 3 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Аналіз динаміки обсягів експорту та імпорту 
м'ясопродуктів, виділення найбільших імпортерів і 
експортерів на українському ринку. 
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Кейс 4 
ДП «Украгротрейд». Підготовка дослідження ринку 
гречаної крупи в Польщі 

В рамках дослідження проведено аналіз сировинної 
бази, обсягів виробництва, виділені особливості 
споживання продукції, а також надання прогнозу 
розвитку ринку. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



ВАТ «Херсонський хлібокомбінат». Дослідження 
ринку борошняних кондитерських виробів. 

Кейс 5 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Розкрито основні тенденції ринку, проведена оцінка 
ключових показників галузі - виробництво, експорт-
імпорт, розглянуті споживчі переваги. 
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Кейс 6 
ВАТ «Житомирський маслозавод». Проведення 
дослідження ринку плодоовочевої заморозки, 
вершкового масла, спредів і сухого молока. 

При підготовці дослідження була представлена 
загальна характеристика ринку, проведена його 
сегментація, перераховані основні оператори, вказані 
їх ринкові частки. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



Українська алкогольна компанія «ОЛІМП». Аналіз 
ринку слабоалкогольних енергетиків і тонізуючих напоїв 
в Україні. 

Кейс 7 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Проаналізовано основні тенденції розвитку напрямку, 
конкурентна та цінова ситуація на ринку, висвітлено 
асортимент продукції, представленої на ринку. 
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Кейс 8 
ТОВ «Грона». Проведення дослідження ринку сухарів 
України. 

Надано детальний аналіз ключових показників галузі, 
виробництва і реалізації продукції, виділення основних 
гравців ринку, а також особливостей споживання 
сухарів в Україні. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



 
Споживчі товари 

 



• Огляд ринку дитячих товарів; 

• Обгляд ринку ювелірних виробів Болгарії, Польщі та 
Румунії; 

• Аналіз ринку гільзовою продукції; 

• Аналіз ринку косметики; 

• Аналіз ринку AFH України (туалетний папір, рушники); 

• Аналіз ринку натуральних та органічних засобів по догляду 
за волоссям, обличчям, тілом і зубних паст в Україні; 

• Аналіз ринку одноразового посуду України; 

• Аналіз ринку електронних сигарет; 

• Аналіз ринку термосів України; 
Більше проектів на www.pro-consulting.ua  

 

34 Реалізовані проекти 
галузі: 

http://www.pro-consulting.ua/
http://pro-consulting.ua/131081-OOO-andquot;Ukravtozapchastandquot;.html


ТОВ «Пісковський завод скловиробів» - це сучасний 
високотехнологічний завод з виробництва широкого спектру 
якісної склотари. Мета: виявити тенденції на ринку 
склотари. 

При підготовці і проведенні дослідження українського ринку 
скляної тари в рамках стратегії розвитку компанії на 
українському ринку було проаналізовано тенденції розвитку 
ринку, виділено основні ринкові сегменти, їх частки. 

. 
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ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Кейс 2 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

ЗАТ «Наїр експо» - виставкова компанія, заснована спільно 
Національною Асоціацією іграшкарів Росії (НАЇР) та 
виставково-маркетинговою компанією Spielwarenmesse eG. 
Метою було проведення дослідження ринку дитячих товарів 
в рамках стратегії виходу компанії на український ринок.  
 
Дослідження містить основну інформацію по ринку іграшок 
для дітей, доповнену макроекономічними і соціально-
демографічними характеристиками. 

Кейс 1 



ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» - одне з 
найбільших підприємств Європи по випуску картонно-
паперової продукції, є частиною австрійської компанії Pulp 
Mill Holding. Аналітична підтримка при проведенні 
дослідження ринку гільзовою продукції і паперових 
серветок України.  
У процесі підготовки дослідження були надані дані щодо 
обсягів виробництва, структурі продажів і операторів ринку. 

36 Кейс 3 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Кейс 4 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат». Надання 
інформаційно-консультаційних послуг як проведення 
дослідження ринку гофротари України, картону і паперу.  
 
В ході роботи були розкриті ключові тенденції розвитку 
ринку, показники виробництва, експорту та імпорту 
продукції, оператори ринку і їх позиції, цінова ситуація, 
прогнозні показники та ін. 



ТОВ «ДО ПРОМЫС ЛИ ВЕРБИЛОК» є дочірнім 
підприємством ЗАТ «Фарфор Вербилок» - найстарішого в 
Росії підприємства з виробництва фарфору.  

Аналітиками Pro-Consulting проведено дослідження ринку 
порцеляни в рамках стратегії розвитку компанії на 
українському ринку. 

37 Кейс 5 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Кейс 6 
ДП «Прем'єр Експо» - з 2000 року займається організацією 
міжнародних виставок і конференцій в Україні. Було 
проведено ряд досліджень по ринку опалення та 
водопостачання, басейнів, кондиціонерів, фільтрів і 
технологій очищення води в рамках оцінки ситуації та 
основних тенденцій розвитку українського ринку.  

У процесі підготовки дослідження були розглянуті основні 
оператори ринку, загальні характеристики ринку в розрізі 
напрямків, сегментація та структурування ринку і багато 
іншого. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



Промислові товари 



Реалізовані проекти  
в галузі 
 Дослідження ринку інструментальних і 

швидкорізальних сталей 
 Аналіз ринку float-скла України 
 Проведення ряду досліджень з ринку опалення та 

водопостачання, басейнів, кондиціонерів, фільтрів і 
технологій очищення води 
 Огляд ринку промислових газів України 
 Аналіз ринку повітророзподільних установок 
 Огляд ринку пара-арамідного волокна та виробів з 

нього 
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Більше проектів на www.pro-consulting.ua 



ВАТ «Дніпропетровський трубний завод». Підготовка 
дослідження ринку трубної продукції країн Митного 
Союзу. 

Кейс 1 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Надання інформації щодо обсягів виробництва і 
реалізації продукції в розрізі країн, а також детально 
розкрито питання ціноутворення. 
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ЗАДАЧА 

Кейс 2 
ВАТ «Концерн Галнафтогаз». Підготовка дослідження 
ринку полімерів вінілхлориду України. 

Аналіз динаміки виробництва, зовнішніх поставок, 
оцінка ринкових цін на продукцію, виділення 
найбільших операторів на українському ринку. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
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ТОВ «Амманн Україна». Дослідження ринку 
будівельної техніки України. 

Кейс 3 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
Аналіз тенденцій розвитку ринку, а також деталізована 
інформація про імпорт різних видів будівельної техніки 
від відомих світових виробників. 

Кейс 4 
ТОВ «BÖHLER - UDDEHOLM UKRAINE». Вивчення 
ринку інструментальних і швидкорізальних сталей. 

В рамках дослідження проведено аналіз конкурентного 
середовища, ємності ринку, подана структура 
споживання, висновки і прогнозні показники. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 
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Кейс 5 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Кейс 6 
Компанія «Мегатрейд дистрибьюшн». Дослідження 
ринку світлодіодного освітлення України. 

Визначення особливостей споживання на ринку і 
канали збуту, аналіз ефективності використання 
світлодіодного освітлення, надано прогноз розвитку 
ринку за двома сценаріями. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

МГК «Ллентаб». Аналітична підтримка в ринковому 
напрямку металоконструкцій України 

Проведено детальний аналіз фінансових показників 
ключових гравців ринку в динаміці і подальша 
підготовка висновків щодо ефективності діяльності 
операторів. 



Кейс 7 
43 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

ТОВ «Амика Україна». Аналіз ринку 
твердопаливного котельного обладнання Польщі 

Надання даних за обсягами виробництва і реалізації 
продукції на ринку Польщі, аналіз експортно-
імпортних поставок, розкриті чинники ціноутворення 
на ринку, виділено ключових гравців. 



 
Будівельні матеріали та 

конструкції 



Реалізовані проекти в 
галузі 

• Аналіз ринку зварювального обладнання та матеріалів 
України; 

• Аналіз ринку алюмінієвого металопрокату; 

• Аналіз ринку гіпсокартонних профілів; 

• Аналіз ринку керамічної цегли та стінових інших 
матеріалів; 

• Аналіз ринку фасадних матеріалів України; 

• Аналіз ринку будівельних кріплень (метизів); 

• Аналіз потенціалу ринку цементно-стружкових плит, 
стінових і стельових панелей; 

• Дослідження рентабельності бізнесу з виробництва і 
торгівлі цементом та іншими матеріалами.  

Більше проектів на www.pro-consulting.ua  
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http://www.pro-consulting.ua/


ТОВ «Сен-Гобен. Будівельна Продукція Україна» - світовий 
лідер у виробництві та продажу будівельної продукції. 
Необхідність у проведенні аналізу ринку будівельних 
сумішей і ринку гіпсокартону для подальшої побудови 
стратегії виходу компаній на зазначені українські ринки. 
У процесі підготовки дослідження були дані відомості за 
обсягами виробництва, операторам ринку, ємності ринку, 
результати структурування і споживання, висновки та 
прогнозні показники. 

46 Кейс 1 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Кейс 2 
ПП «АМТТ Трейд» - компанія спеціалізується на 
виробництві алюмінієвих систем різного призначення і 
складності в Україні. Надання інформаційно-
консультаційних послуг в рамках стратегії розвитку 
компанії на українському ринку.  
Надання послуги по здійсненню аналітичної підтримки 
якості проведення дослідження ринку алюмінієвого 
металопрокату, а також аналіз ринку гіпсокартонних 
профілів 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



АКЦІОНЕРНОГО товариства «Слобожанська Будівельна 
Кераміка»- найбільший в Україні виробник облицювальної 
цегли і поризованих керамічних блоків. Необхідність у 
проведенні ряду досліджень ринків керамічної цегли та 
інших стінових матеріалів.  
У процесі підготовки дослідження були дані відомості за 
обсягами виробництва, операторам ринку, ємності ринку, 
результати структурування і споживання, висновки та 
прогнозні показники. 

47 Кейс 3 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Кейс 4 
ТОВ «Торговий Дім «Ельба» - працює на виробничо-
будівельному ринку Дніпропетровська з листопада 2006 
року, пропонуючи цементно-піщані розчини і бетон 
власного виробництва  
В ході запиту було надано дослідження ринку цементу 
України. В процесі підготовки звіту були розкриті основні 
тенденції розвитку ринку, перелік основних операторів, 
зовнішня торгівля, висновки і багато іншого 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



ТОВ «СИНТЕЗ РЕСУРС» є ексклюзивним дистриб'ютором 
Філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" ПРАТ 
"Кримський ТИТАН"  
Був реалізований моніторинг цін на вогні - і кислотоупоры в 
Україні за період 2011-2014 рр ..  

48 Кейс 5 
ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 

Кейс 6 
ТОВ «АВ метал груп» - найбільша торгова компанія 
України, що працює на ринку металопрокату з 2009 року. 
Необхідність у проведенні дослідження ринку будівельних 
кріплень (метизів). 
В ході опрацювання запиту було надано: загальна 
характеристика ринку і тенденції його розвитку, 
структурування галузевої продукції за видами (болти, 
гвинти, гайки тощо), також був проведений аналіз 
сировинної бази, характеристика основних гравців ринку та 
їх сегментація, також були зроблені висновки і прогнози в 
галузі. 

ЗАДАЧА 

РІШЕННЯ 



 
Торгівля та готельно-
ресторанний бізнес 



Реалізовані проекти 
в галузі 
 Аналіз ринку роздрібної торгівлі України в цілому та 

Західного регіону 
 Паспорт ринку оптової та роздрібної торгівлі 

продуктами харчування в Україні 
 Аналіз ринку роздрібної торгівлі одягом і взуттям 

України 
 Аналіз ринку касових апаратів України 
 Аналіз ринку барів, ресторанів, готелів Майорки 
 Аналіз ринку ресторанного бізнесу в Україні 
 Аналіз ринку готельної нерухомості в Києві 
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Більше проектів на www.pro-consulting.ua  
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ТОВ «Мережа Козирна карта» - найбільша мережа 
ресторанів, лідер ресторанного ринку України. 
В рамках завдань - придбання компанії-імпортера 
грузинських вин 

Оформлення та супровід при проведенні операції. 
Здійснювалася аналітична підтримка і проводилася 
оцінка вартості придбаного активу. 
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РЕШЕНИЕ 

РІШЕННЯ 

ЗАДАЧА 
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ЗАДАЧА ТОВ «Пузата Хата» - мережа ресторанів швидкого харчування. 
Проведення дослідження ринку закладів швидкого харчування в 
рамках реалізації стратегії розвитку компанії в Україні. У процесі 
підготовки дослідження була проаналізована ситуація на ринку, 
тенденції його розвитку, конкуренти і багато іншого 
«Сушия» - найбільша і швидкозростаюча в Україні мережу 
ресторанів японської кухні. 
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". 
 
ОOO «Фірма «ВЕНА»- найбільший гіпермаркет будматеріалів в 
Чернігівській області. Був розроблений проект поповнення 
оборотних коштів, з метою розширення обсягу та якості послуг, 
що надаються і товарів, що продаються. 
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ЗАДАЧА «АТБ-Маркет» - одна з найбільших в Україні мереж 
супермаркетів-дискаунтерів. 
 
«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» управляє 33 торговими 
центрами в 24 містах: з них 28 - класичні торговельні центри 
METRO. 
 
Аналітична підтримка щодо забезпечення інформацією щодо 
розвитку та основних тенденцій на товарних і фінансових 
ринках України, Росії та світу. 
Користувачі Електронної бази даних "Аналіз ринків". 



 
Ринок послуг 

 



Реалізовані проекти в 
галузі 

 
 Дослідження ринку ломбардних послуг 
 Дослідження ринку туристичних послуг України  
 Дослідження ринку ліній безпосереднього зв'язку 

України 
 Дослідження ринку конференц-послуг Києва 
 Ринок послуг з вивчення іноземних мов (англійська, 

німецька, іспанська, французька, польська, турецька) 
в Києві 

55 

 
Більше проектів на www.pro-consulting.ua  

 

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


ТОВ «СТС СА». Надання інформаційно-консалтингових 
послуг, а саме: проведення ряду досліджень ринку 
пасажирських авіаперевезень України.  

Кейс 1 
ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 
У процесі підготовки дослідження були розглянуті 
основні оператори ринку, загальні характеристики 
ринку, сегментація і структурування ринку. 
. 
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Кейс 2 
Ломбардний дім «Благо». Аналітична підтримка в 
якості проведення дослідження ринку ломбардних 
послуг в рамках оцінки ситуації та основних тенденцій 
на світових ринках даного сегменту. 

У процесі підготовки дослідження були розкриті 
основні характеристики ринку, а також прогнозні 
показники і багато іншого. 

ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 



ДП «ФМ Ложістік Дніпро». Була надана 
інформаційно-консультаційна підтримка у вигляді 
дослідження ринку холодної логістики в Україні. 

Кейс 3 
ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 
В ході аналізу були виділені ключові тенденції розвитку 
ринкового напрямку, найбільші гравці і споживачі. 
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Кейс 4 
ПАТ «Укртелеком». Проект з дослідження ринку ліній 
безпосереднього зв'язку України. 

В рамках дослідження висвітлені основні тенденції 
розвитку даного напрямку.  

ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 



ТОВ «Неомед 2007». Підготовка огляду ринку 
медичних послуг України (гінекологія, ДРТ, педіатрія). 

Кейс 5 
ЗАВДАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
В ході аналізу були виділені ключові тенденції розвитку 
ринку приватних медичних послуг в Україні, 
споживання на ринку медичних послуг. Визначено 
перспективи розвитку. 
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Кейс 6 
Компанія «Космотрейд». Підготовка дослідження 
ринку косметичних послуг (педикюр) в Румунії. 

У процесі підготовки дослідження були розкриті 
основні характеристики ринку, кількість підприємств 
індустрії краси, а також визначено портрет споживача. 

ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 



 
ПЕК, хімія і нафтохімія 

 
 



Реалізовані проекти в 
галузі 
 Дослідження ринку біохімії в Україні в сегментах 

компонентів для фармацевтики та косметології, а 
також полімерів і компонентів для текстилю 
 Дослідження ринку професійної косметики для 

салонів краси 
 Огляд ринку промислових газів України 
 Дослідження ринку мастильних матеріалів для 

комерційного транспорту 
 Дослідження ринку чорнила 
 Дослідження ринку суперконцентратів барвників для 

полімерних матеріалів 
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ТОВ «Київгума». Проведення дослідження ринку 
гумотехнічних виробів в рамках стратегії розвитку 
компанії на українському ринку.  

Кейс 1 
ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 
У дослідженні були визначені основні тенденції, а 
також частки гравців ринку, структура продажів і інше. 
. 
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Кейс 2 
ТОВ «Євразія Транс Сервіс». Проведення 
дослідження ринку зріджених вуглеводневих газів. 

В рамках аналізу була проведена оцінка ситуації і 
тенденцій розвитку ринку в країнах СНД.  РІШЕННЯ 

ЗАВДАННЯ 



ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря». 
Аналітична підтримка при проведенні досліджень ринків 
нафталіну і інден-кумаронові фракцій. 

Кейс 3 
ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 
Надано загальну характеристику ринку, основні 
показники його розвитку, описані найбільші оператори, 
із зазначенням їх ринкових часток. 
. 
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Кейс 4 
ТОВ «Вог Рітейл». Дослідження ринку послуг з 
перевалки нафтопродуктів України морським 
транспортом. 

У дослідженні розкрито найважливіші питання існуючої 
інфраструктури, поточної цінової і конкурентної 
ситуації в галузі.  

ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 



ТОВ «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Україна». Аналітична 
підтримка при підготовці досліджень ринку 
автомобільних мастил України. 

Кейс 5 
ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 
Надання загальної характеристики ринку 
автомобільних мастил України. Сегментація і 
структурування ринку. Проведення аналізу конкурентів, 
а також визначення їх часток.  
.  
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Кейс 6 
ПАО «Южніігіпрогаз». Надання аналітичних послуг в 
рамках проведення ряду досліджень ринків паливно-
енергетичного комплексу. 

При підготовці досліджень були розглянуті ситуації і 
основні тенденції, а також частки гравців ринку, 
структура продажів і інше. 

ЗАВДАННЯ 

РІШЕННЯ 
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Ваш надійний партнер 
на ринку консалтингових послуг! 

03150, м. Київ, 
вул. Предславинська, 11 
Т: +38 (044) 591-52-53 
Ф: +38 (044) 591-52-63 
E-mail: info@pro-consulting.ua 
Сайт:   www.pro-consulting.ua 
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