ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ
Ми розробляємо стратегії які працюють

Кожна людина може заснувати власну справу (бізнес),
майже кожна – впевнена, що впорається самостійно.
Проте розвиток компанії нагадує сходження на Еверест,
подорож навколо світу або навіть політ на Марс.

Найперше, що вам знадобиться під час руху до мети – це
план. Рухатися без плану, методом намацання, – це
реагувати на події та ситуації замість очікувати їх та
використовувати на свою користь.
Ви будете витрачати час та ресурси, не маючи змоги
зосередитися на наступних кроках та коригуванні
курсу. Та якщо завчасно підготуватися, шлях буде
простішим.
Щоб ваша власна справа розвивалася і компанія
зростала, вам так само знадобляться потужні та
водночас прості інструменти, що допомагатимуть
йти до мети, а також методика їх застосування.

МИ ПРОПОНУЄМО НАБІР МЕТОДИК ТА
ІНСТРУМЕНТІВ, ЗАВДЯКИ ЯКИМ ВИ:
✓ ЧІТКО ЗРОЗУМІЄТЕ ПЛАН РОЗВИТКУ;

Лора Апасова
С ТРАТЕГ, MSE/MPA/PM

✓ ОКРЕСЛИТЕ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ;
✓ ТА В ПІДСУМКУ ВІДЧУТНО ЗБІЛЬШИТЕ

МАСШТАБ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО ПРИБУТКИ

КЕРУЮЧА ВЛАСНИЦЯ КОМПАНІЇ
Уповноважена Європейського Економічного Сенату в Україні
2

Наші зобов’язання
Ми спроможні розробити стратегію та забезпечити її реалізацію

ВІД ІДЕЇ ДО РЕЗУЛЬТАТУ
• РОЗРОБИМО СТРАТЕГІЮ
• РЕАЛІЗУЄМО ЇЇ В ПРОЕКТІ
• ПОБУДУЄМО НАЙКРАЩИЙ ОБЛІК

• ВИВЕДЕМО НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК

3

СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ:
▪ СТРАТЕГУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ

✓ суспільні проекти розвитку;
✓ кластери та бізнес еко-системи;
✓ регіональний та місцевий розвиток
✓ організація та менеджмент

закупівельних груп;
✓ євроінтеграція
▪ СТРАТЕГУВАННЯ БІЗНЕС ПРОЕКТІВ
✓ розробка проектів (стартапи та

проекти розвитку)
✓ підготовка проектних (грантових

або інвестиційних) пропозицій;
✓ стратегії захисту бізнесу в сучасних

умовах
✓ стратегії партнерства
✓ фінансові стратегії

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ЕКСПЕРТ ПРОГРАМ HORIZON 2020 ТА EACEA (EX2017D308381)
4

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ
ДОСВІД, ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ПРАКТИКОЮ

ОСОБИСТИЙ ДОСВІД: 20+ років
1998 – співзасновниця Асоціації платників податків України
2002 – керуюча Міжнародним комітетом по захисту прав платників податків
2009 – уповноважена Європейського Економічного Сенату в Україні
2014 – керуюча власниця ПП «Інвестиційні стратегії»

Strategy Invest – це приватна компанія, заснована в 2014 році
в результаті багаторічної особистої практики реалізації
проектів, роботи з іноземними програмами і фондами,
комерційними банками і національними банками розвитку, а
так само консультаційної діяльності і супроводу приватних
інвестицій. У нас є Проектний офіс повного циклу.

ГЛОБАЛЬНИЙ НЕТВОРКІНГ:
Strategy Invest в своїй роботі використовує багаторічні
широкі зв'язки з партнерами, які входять в першу десятку
світових лідерів, чия думка добре впізнається і вагома серед
інвесторів і фінансових інститутів.
Знання деталей і багата практика дозволяє компанії Strategy
Invest робити правильну інтерпретацію вимог інвесторів і
фінансових інститутів

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ: 13 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ. ЕДРПОУ: 39256316
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ПРОФЕСІЙНА СЕРТИФІКАЦІЯ
ДИПЛОМИ
• Менеджер з управління
європейськими проектами
Вища школа охорони здоров'я та
соціальних наук у Лодзі (Польща),

• Сертифікат КМБШ, навчання за
програмою управлінського
розвитку "Зміцнення бізнесоб'єднань малих і середні
підприємств"
• Магістр державного управліня,

•

НАВЧАЄМО І НАВЧАЄМОСЬ САМІ

London Metropolitan University
(Велика Британія) та Національна
Академія державного управління
при президентові України
Інженер-системотехнік,
Київський політехнічний інститут,
Факультет електронної техніки
(САПР)
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ТРЕНЕРСЬКИЙ ДОСВІД – з 1999 року
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Тренінги проводилися за підтримки: Фонду
«Відродження», USAID, посольства Канади, IAAP
(International Association of Accounting Professionals),
Посольства США, etc.
З 2018 Тренер за темами "Підготовка проекту",
«Фандрайзинг, Проектний офіс та Керування проектами»
та «Тайм Менеджмент» в рамках програми «Серія
тренінгових навчань із підвищення громадянської
відповідальності молоді Київщини»
З 2018 Тренер за темами " Підготовка проекту ",
«Фандрайзинг, Проектний офіс та Керування проектами»
та «Тайм Менеджмент» в рамках програми «Школа
громадянської освіти молоді Київщини»
З 2017 Тренер Академії жіночого лідерства та
підприємництва “Inspiring Women”
З 2017 Тренер за курсом «Створення та робота
Закупівельних груп»
З 2014, працює як тренер в авторських тренінгах та
програмах для МСП компанії «Інвестиційні стратегії».

НАВЧАЄМО І НАВЧАЄМОСЬ САМІ
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ГРАНТОВА ІСТОРІЯ (власний досвід)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Форум громадських організацій, які беруть участь у захисті прав платників
податків у країнах ЦСЄ
Впровадження адміністративної реформи податкових відносин в Україні
шляхом залучення та адаптації світового досвіду - Серія семінарів
Провести індивідуальне навчання для тренерів і спеціальні програми
навчання для жінок і молоді з малих міст і міських районів з різних питань
бізнесу, включаючи ведення бізнесу, загальні економічні та правові питання,
а також питання бухгалтерського обліку та оподаткування.
Проводити індивідуальні програми підготовки тренерів та спеціальні
програми для жінок і молоді з малих міст та міських районів з різних питань
бізнесу, включаючи ведення бізнесу, загальні економічні та правові питання,
а також звітність та оподаткування питань.
Соціально-економічна підтримка жінок-підприємців, які працюють перші 18
місяців у малих містах і сільських районах Сумської, Хмельницької,
Чернігівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Запорізької та
Миколаївської областей.
Лобістська компанія Національна коаліція з питань оподаткування малого та
середнього бізнесу. Метою проекту було спрощення існуючої спрощеної
системи оподаткування для суб'єктів малого бізнесу та збереження системи
в новому податковому кодексі.
«Я голосую за» Практичний семінар для НДО в країнах ЦСЄ - Лобіювання в
практиці НУО.
«Громадський контроль державних витрат» - крок 1
«Громадський контроль державних витрат» - крок 2
Керівництво з бюджету - громадський контроль над державними витратами
«Я голосую за». Практичний семінар для громадських організацій у країнах
ЦСЄ - Лобіювання в практиці НУО. Естонський досвід боротьби з корупцією.
Кроки та уроки для України
«CIRCLE of TRUST» - це обмін досвідом між Казахстаном та регіональними
українськими НУО щодо громадського інспектування зборів з місцевих
бюджетів

ВЛАСНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТІВ :

12 (ДЕТАЛІ – ЗА ЗАПИТОМ)

8

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Діаграма розподілу клієнтів за сферами діяльності (на підставі заповнених ними даних)

9

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ:

Німеччина, Бельгія, Латвія
Росія, Казахстан
Азербайджан, Грузія
Індія
Австралія
Нігерія

НАМ ДОВІРЯЄ СВІТ!

ЄВРОПА

АЗІЯ

АФРИКА

АВСТРАЛІЯ

10

НАМ ДОВІРЯЮТЬ
НАШІ ПАРТНЕРИ – НАШІ МОЖЛИВОСТІ:

Ми відкриваємо двері Європейського Інвестиційного Банку для наших Клієнтів

11

НАМ ДОВІРЯЮТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СЕНАТ:

Ми будуємо майбутнє Європи
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НАМ ДОВІРЯЮТЬ
НАШІ ПАРТНЕРИ – НАШІ МОЖЛИВОСТІ:

2016-18 років ми виконували проекти у співпраці із UNOPS та UNDP

13

НАМ ДОВІРЯЮТЬ
МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ:

Ми відповідаємо стандартам IFC та здійснюємо аудит корпоративного управління за стандартами IFC

14

НАШІ П СЛУГИ

:

ВІД ІДЕЇ ДО РЕЗУЛЬТАТУ

15

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ:
КОНСУЛЬТАЦІЇ
НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК
ПОСЛУГИ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ
СТРАТЕГУВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СУПРОВІД

УЧАСТЬ У ПАРТНЕРСЬКИХ ЗАХОДАХ

16

ОБЛАСТІ ПРАКТИКИ

Ми маємо високу компетенцію в таких областях:
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
•

Від навчання фінансової грамоти до комплексного супроводу компаній

УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ
•

Податкове планування, облік і звітність - комплексний аутсорсинг

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
•

Розробка інвестиційної стратегії та супровід проектів

КЕРУВАННЯ БІЗНЕСОМ (за методикою та по стандартах IFC)
•

Стратегування, побудова бізнес-моделі і аналіз ефективності

УПРАВЛІННЯ КОНТАКТАМИ
•

Створення ефективного оточення, побудова мереж та альянсів

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
•

Цифровий маркетинг і стратегії в соціальних медіа

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
•

Цифрові стратегії і техніки продажів в соціальних медіа.

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКАМИ
•

Досвід і методологія організації та управління закупівельними групами

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАС - МИ РОЗКАЖЕМО, ЧИМ МОЖЕМО БУТИ КОРИСНІ САМЕ ДЛЯ ВАС
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ФОРМАТ РОБОТИ
Роль консультанта - ЯКА МОДЕЛЬ ВАМ ПІДХОДИТЬ?
ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

КОУЧІНГ ДЛЯ КЕРІВНИКА

Я - Експерт, Відповідаю на запит

Я – Доктор, Знаходжу і пояснюю

Я – Коуч, Розширюю можливості

• Клієнт купує необхідну
йому інформацію або
досвід

• Клієнт запрошує Доктора з
метою виявити проблеми
та отримати рекомендації
для їх усунення

• Коуч і Клієнт будують
відносини, які збільшують
здатність організації до
змін, як цього хоче сам
Клієнт.

• Що потрібно Клієнту
визначає і формулює сам
Клієнт
• Клієнт сам вибирає якийсь
готовий продукт, який
фокусує знання і досвід
Експерта
• Успіх залежить від того,
наскільки правильно клієнт
виявив і роз'яснив
Експертові сутність
проблеми і наскільки точно
оцінив необхідний йому
продукт
ОБЕРІТЬ ЗРУЧНИЙ ФОРМАТ РОБОТИ З НАМИ

• Клієнт зобов'язаний надати
всю наявну в нього
• Мета Коуча - розширити
інформацію, необхідну для
можливості Клієнта в сфері
виявлення сутності та
всебічного аналізу
причин труднощів
проблеми, при цьому за
успіх чи невдачу вжитих
• Доктор бере на себе
заходів в повній мірі
зобов'язання виявити
відповідає Клієнт
проблему і запропонувати
способи її усунення
• Замість того, щоб давати
поради і ставити діагнози
• Доктор вимагає від Клієнта
Коуч вчить компанію
виконання рекомендацій, самостійно задовольняти
при цьому найважливіше це
свої потреби.
довірчі відносини між ними.
18

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

19

КОРИСТЬ (КРІ)
✓СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ НА УПРАВЛІННЯ
✓ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ
✓ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
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ПОРІВНЯЙТЕ, МИ:
• ОБ’ЄДНУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ, ПЕРЕВІРЕНИХ ЧАСОМ (client oriented)

• ПРАЦЮЄМО ЗА ПРОЕКТНИМ ПІДХОДОМ, ОПТИМІЗУЮЧИ ВИТРАТИ (project approach)
• МАЄМО ЗВ’ЯЗКИ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ (strong networking in Europe, GR, Lobbying)

ВЛАСНИЙ ДОСВІД
• АРХІТЕКТОРКА БІЗНЕС ЕКОСИСТЕМИ @theNATURE
• ПАРТНЕРКА ТА МЕНТОРКА ПРОЕКТУ АКАДЕМІЯ ЖІНОГО
ЛІДЕРСТВА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА INSPIRING WOMEN
2017-2018
• АВТОРКА ТА КЕРУЮЧА ПРОЕКТАМИ З ПІДТРИМКИ І
РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
В МАЛИХ МІСТАХ ТА СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ; З
БЮДЖЕТНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ЗАПОБІГАННЮ
КОРУПЦІЇ З 2002р,
• СПІВЗАСНОВНИЦЯ І ЗАСТУПНИЦЯ КЕРІВНИКА АСОЦІАЦІЇ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ (1998-2002) ТА КЕРУЮЧА
МІЖНАРОДНИМ КОМІТЕТОМ ПО ЗАХИСТУ ПРАВ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ З 2002 року

ТА ІСТОРІЇ УСПІХІВ НАШИХ КЛІЄНТІВ
НАШІ СТРАТЕГІЇ СПРАЦЬОВУЮТЬ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ТА СФЕРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ:

•

•
•
•
•
•

УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ІНВЕСТОРА ВІД РЕЙДЕРСТВА
(НАША РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ),
УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
УСПІШНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА В
ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ (ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО) НА УМОВАХ LEASE-PAY-BACK.
УСПІШНЕ ОТРИМАННЯ ГРАНТОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
ТА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
УСПІШНІ СТАРТАПИ ПІСЛЯ СТРАТЕГУВАННЯ БІЗНЕСІДЕЇ (НАВІТЬ ЯК ПЕРШИЙ БІЗНЕС ДЛЯ КЛІЄНТІВ)
ВИВІЛЬНЕННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ ЗА РАХУНОК
ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ КЛІЄНТА
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ВИГОДИ та ПЕРЕВАГИ для КЛІЄНТІВ
КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕСУ
Стратегія – не просто надихає рухатися вперед на досягнення високої цілі або реалізації візії та місії,
вона дозволяє відкрито визнати труднощі та проблеми, з якими стикається організація, та знайти
(випрацювати) конкретні методи їх подолання. Чим складніша проблема, тим ефективніше і чіткіше
стратегія фокусує та координує зусилля та ресурси організації з метою забезпечення результату.

ПРЯМІ

•Оптимізація витрат
•Підвищення рентабельності
•Збільшення фінансових потоків
•Оптимізація виробничих
процесів

•Зміни технологій та методик роботи
•Внесення змін в структуру управління
•Освоєння нових компетенцій
•Діагностика та вирішення внутрішніх
проблем

ОПОСЕРЕДКОВАНІ

•Залучення інвестицій
•Покращення В2В та В2С відносин
•Створення нових партнерств
•Підвищення рівня кваліфікації
•Потенційне зростання компанії
співробітників
•Розширення клієнської бази
•Розширення бази ділових контактів
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НАШІ ПОСЛУГИ ВИРІШУЮТЬ ПРОБЛЕМИ
ПРИКЛАДИ ПРОБЛЕМ, З ЯКИМИ ДО НАС ЗВЕРТАЮТЬСЯ І ПОСЛУГИ, ЩО ЇХ ВИРІШУЮТЬ
ПРОБЛЕМА

ПОСЛУГА

ВИРІШЕННЯ

• Хочу розвивати бізнес, відчуваю
застій, ідей багато, але не знаю
що робити

• СТРАТЕГУВАННЯ

• ПЛАН ПОДАЛЬШИХ КРОКІВ

• КОНСУЛЬТАЦІЯ

• АНАЛІЗ ІДЕЇ ЗА РМ-ПОКАЗНИКАМИ

• ПОСЛУГИ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ

• МАПА ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

• Хочу отримати грант – мені все
одно, що робити, аби дали
кошти і тоді я вже зможу …

• ІНФОРМАЦІЯ про гранти

• ВИЗНАЧЕНИЙ НАПРЯМОК

• Я отримав/ла грант, не знаю як
прозвітувати

• КОНСУЛЬТАЦІЯ АБО

• Хочу власну справу, але не знаю
з чого почати і де взяти кошти

• СТРАТЕГУВАННЯ

• ПЛАН ПОДАЛЬШИХ КРОКІВ

• СУПРОВІД

• ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

• В мене є ідея/проект, потрібно
фінансування – шукаю інвестора
або грант

• В мене є кошти, і я шукаю класні
проекти для інвестування …

• СТРАТЕГУВАННЯ
• ГОТОВИЙ ЗВІТ

• ПІДГОТОВКА ЗВІТУ

НАЙПОШИРЕНІШИЙ ЗАПИТ ОНЛАЙН: ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ
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1

?

Зайдіть у Клієнтський портал

Клієнтський портал:
app.investrategy.com
Адреса для відправки документів:
ПП «Інвестиційні стратегії»
Вул. Верхній Вал 28/12
Київ 04071

Як стати
нашим
клієнтом?

2
app.investrategy.com
З ПК або мобільного

Виберіть розділ
Створити свій Аккаунт
та внесіть свої дані

Або на сайт компанії
На першому слайді є Вхід для нових
клієнтів

1

Замовте першу
консультацію
На першій консультації ми
розкажемо про нашу компанію та
послуги більш детально та
безкоштовно
Запланувати → Перша консультація
Перечитайте, будь ласка, Порядок надання та
Умови надання послуг (натисніть та перейдіть).

www.investrategy.com → Клієнтський портал→
Створити свій Аккаунт (відкриється при
натисканні)
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