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▪ 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
www.pro-consulting.ua

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
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ЗАДАЧА



Кейс №2

OTP Bank Group - одна з найбільших фінансових
інституцій в Центральній і Східній Європі з
повним спектром послуг для приватних і
корпоративних клієнтів.

Мета: отримання інформації щодо ситуації на
різних промислових ринках.

Надання послуг зі здійснення аналітичної
підтримки в якості проведення дослідження ринку
кварциту України, СНД і Європи. Аналіз угод M & A
на ринку кар'єрів і нерудних матеріалів України і
Росії.

Вході аналізу було виявлено стан досліджуваного
напрямку, тенденцій, попиту, операторів ринку і
багато іншого.

РІШЕННЯ
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ЗАДАЧА
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Кейс №4

ТАСкомбанк - комерційний банк, який надає повний
спектр фінансових послуг, як корпоративним
клієнтам,так і фізичним особам.

Мета: визначити тенденції розвитку ринку глини в
Україні.

ЗАДАЧА

Надання звіту по дослідженню ринку глини України та
світу, аналіз розвитку ринку, поточні тенденції, запаси,
застосування, зовнішньоекономічна діяльність.

Проведено оцінку перспективності видобутку в Україні.

РІШЕННЯ
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Кейс № 5

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



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

Т: +38 (044) 370-87-10
E-mail: info@pro-consulting.ua

Сайт: www.pro-consulting.ua


