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▪ 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 

www.pro-consulting.ua

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


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

«РЛЦ» - логістична компанія, під контролем якої знаходиться три сучасних
логістичних мультитемпературних комплекса в Київській та Одеській областях

Мета дослідження— оцінка потенціалу ринку холодної логістики для будівництва
нових комплексів

Аналіз ринку холодної логістики України містить загальну характеристику ринку,
динаміку виробництва на ринках-споживачах, топ провідних виробників у кожній
галузі-споживача, опис основних конкурентів ринку «холодної логістики», обсяги
зовнішньої торгівлі топ-20 експортерів/імпортерів потенційних споживачів «холодної
логістики», побудовано прогнози до 2020 року.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3

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

5



Кейс №4

Agility - провідний логістичний оператор повного циклу. Стратегія компанії пов'язана
з освоєнням нових ніш на зростаючих і динамічних ринках.

Мета дослідження— виявити тенденції на ринку логістичних послуг України

При підготовці і проведенні дослідження українського ринку логістики були визначені
загальні тенденції, основні оператори, особливості споживання послуг, висновки і
рекомендації, а також прогнози щодо розвитку ринку до 2020 року.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №5

«Ерсте інвест групі» - багатогалузева
українська інвестиційна компанія.

Мета дослідженнь: вибір оптимального
напрямку для інвестування. Серед інших
розглядалась перспектива будівництва
логістичного центру та елеваторів.

Проаналізовано тенденції ринків логістичних
послуг в сегменті вантажоперевезень та
складського зберігання на Заході України,
визначено основні вантажні потоки та конкурентів
в сегменті.

На ринку елеваторів розглянуто потенціал
зернової логістики в Україні, розподіл по карті
елеваторів та потужності конкурентів

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №6

«Альянс Енерго трейд» - великий трейдер
нафтопродуктів для компаній з дорожнього
будівництва, АПК та промисловості.

Мета дослідження— реальна оцінка обсягів
вантажних перевезень в Україні та при
зовнішній торгівлі з ЄС

Використано нестандартний підхід до оцінки
вантажних перевезень, враховано внутрішні
перевезення виробниками, оптовими та
роздрібними торговими компаніями, оцінено долі
експедиційних компаній та компаній з власним
автопарком.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Наші клієнти
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03150, м.. Київ,
вул. Ділова, 2Б, 2 поверх.
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