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БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ , ЛЕКТОР ТА ТРЕНЕР. 
ДОСВІД: 20 РОКІВ

12+ ВЛАСНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ГО 2000-2008
7 ПОСІБНИКІВ ТА КНИЖОК

З 2009 – СУПРОВІД ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
З 2014 – СТРАТЕГУВАННЯ БІЗНЕС ПРОЕКТІВ ТА

ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ

ЛОРА АПАСОВА, MSE/MPA/PM

ПРОЕКТНИЙ СТРАТЕГ,

КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ПІГ
«ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

ЕКСПЕРТ ПРОГРАМ HORIZON 
2020 ТА EACEA 
(EX2017D308381) 

УПОВНОВАЖЕНА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО СЕНАТУ В
УКРАЇНІ

Президент Міжнародного
комітету по захисту прав
платників податків

Голова Інформаційного-
аналітичного центру 
компетенцій галузі сільського 
туризму



БІЗНЕС -КОНСУЛЬТАНТ ,  АУДИТОР .  
ДОСВІД : 23 РОКИ

АУДИТ: ПРОЕКТІВ, ГРАНТІВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА 

ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
2018 – 5 УСПІШНИХ ГРАНТІВ ДО УКРАЇНСЬКОГО 

КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ 

ІРИНА ВОЙТЕНКО, MSE/F

АУДИТОР,
ЕКСПЕРТ В СФЕРІ ФІНАНСІВ  
ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПАРТНЕР ПІГ «ІНВЕСТИЦІЙНІ
СТРАТЕГІЇ»

ЗАСНОВНИЦЯ І ГОЛОВА 
ПРАВЛІННЯ  БЛАГОДІЙНОГО 
ФОНДУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ.

Віце-Президент Міжнародного
комітету по захисту прав
платників податків

Лідер Всеукраїнської профспілки
банківських службовців

Керівник проекту «Уніфікована
система обліку та звітності
неприбуткових (громадських) 
організацій» МФ «Відродження» 

Нагороджена подякою Кабінету
Міністрів України за особистий
внесок у розвиток
громадянського суспільства в 
Україні



✓ АНАЛІЗ КОНТЕКСТУ
(ДІАГНОСТУВАННЯ)

✓ ЗАГАЛЬНИЙ НАПРЯМОК 
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГЕННЯ 
МЕТИ

✓ УЗГОДЖЕНІ ЗАХОДИ
(СКООРДИНОВАНІ ЕТАПИ, 
ЩО ГАРАНТУЮТЬ
УТРИМАННЯ НАПРЯМКУ) 

КРОК 1: СТРАТЕГУВАННЯ ІДЕЇ

КРОК 2: МОДЕЛЮВАННЯ

КРОК 3: РОЗРОБКА ПРОЕКТУ

КРОК 4: РОБОТА З ФІНАНСОВИМИ 
ІНСТИТУТАМИ, ФОНДАМИ І 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

КРОК 5: ПІДГОТОВКА АППЛІКАЦІЙНОГО 
ПАКЕТУ ПРОЕКТУ, СУПРОВІД

КРОК 6: РОБОТИ ПІСЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ФІНАНСУВАННЯ (НАГЛЯД ТА СУПРОВІД):

•МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, 
ПРОМІЖНА ЗВІТНІСТЬ

•ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА КІНЦЕВИЙ АУДИТ

•ПІДГОТОВКА ТА ПОДАННЯ КІНЦЕВОЇ 
ЗВІТНОСТІ

•МОНІТОРИНГ СТАЛОСТІ ПРОЕКТУ 



НА ЩО 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ ІДЕЯ

5

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

ІНІЦІАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕННЯ

5

КРОК 1 КРОК 6КРОКИ 2-5



ЕТАПИ РОБОТИ З ПРОЕКТОМ
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 
-СТРАТЕГУВАННЯ 
ІДЕЇ

Розробка концепції
проекту на підставі
вже наявних
вихідних даних

Попередній
моніторинг
можливих джерел
фінансування

МОДЕЛЮВАННЯ 
ТА РОЗРОБКА 
ПРОЕКТУ

ПІДГОТОВКА 
АПЛІКАЦІЙНОГО 
ПАКЕТУ 

Моніторинг
реалізації проекту. 
Супровід і 
контроль проекту. 
Підготовка та 
подання звітності

РОБОТА З 
ДЖЕРЕЛАМИ 

ФІНАНСУВАННЯ 



КРОК 1 - АЛГОРИТМ РОБОТИ
СТРАТЕГУВАННЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

ПРОЕКТНИЙ ОФІС ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

ПРОЕКТНА 
ІНІЦІАТИВА

ПОЧАТКОВА 
ВЕРИФІКАЦІЯ

ФІНАНСОВА 
ВЕРИФІКАЦІЯ

КІНЦЕВЕ 
РІШЕННЯ

• Клієнт 
• Зовнішня 

ініціатива

ПОЧАТКОВЕ 
РІШЕННЯ

• Відповідність
• Ефективність
• Результативність
• Придатність
• Сталість проекту

• Згода 
• Відмова
• Модифікація 

• Можливість 
власного вкладу

• Потенційні 
джерела 
дофінансування

• Згода 
• Відмова
• Модифікація 

7

7



СТРАТЕГУВАННЯ ІДЕЇ

Компетенції 
Технології 
Тренди
Бенчмарки

як?
БІЗНЕС-
МОДЕЛЬ

ДЕ МИ БУДЕМО?

Де ми зараз? 

Що розташовано 
між нами і нашою 
мрією метою?

Я ХОЧУ…

МОЖЛИВІСТЬ (КУДИ?)

Я 
МАЮ 
ІДЕЮ!

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ

НАМІР (ЯК?)

?



АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ, ЯКУ ВИРІШУЄ ПРОЕКТ

9

ТЕСТУВАННЯ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ (ТАК/НІ) МОДЕРНІЗАЦІЯ ФОРМУЛЮВАННЯ 

ПРИПУЩЕННЯ – ТВЕРДЖЕННЯ, ЩО ОПИСУЄ ПРОБЛЕМУ

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ

АНАЛІЗ КОНТЕКСТУ – ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ



ДІАГНОСТУВАННЯ 

10

ВПЛИВ

МОЖЛИВОСТІ! 



ЧОМУ ВИ? (КОМПЕТЕНЦІЇ)
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ГРУПИ ПРОЦЕСІВ У 
ПРОЕКТІ КРОК 2-6

12

ПРОЦЕСИ 
ОТРИМАННЯ 
ПРОДУКТУ

ПРОЦЕСИ 
УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТОМ



ВИДИ ФІНАНСУВАННЯ

ІНВЕСТУВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ

ПРОГРАМНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

ЗМІШАНА 
ФОРМА



ВИДИ ФІНАНСУВАННЯ
ВИД МЕТА УЧАСНИКИ

ІНВЕСТУВАННЯ Залучення інвестицій часто 
використовується при реалізації великих 
проектів, пов'язаних з розвитком нових
напрямків, впровадженням інновацій, 
розширенням бізнесу.

1. Власники, які ініціюють проект і беруть участь в його
фінансуванні.

2. Приватні інвестори, зацікавлені в інвестуванні в проект певної
галузі

3. Приватні інвестиційні фонди, зацікавлені в розміщенні капіталу
4. Банки, які виступають як інвестори власним капіталом і ін. 

КРЕДИТУВАННЯ Проектне кредитування застосовується при 
реалізації проектів, пов'язаних з 
будівництвом, модернізацією та 
розширенням бізнесу.

1. Власники, які ініціюють проект і беруть участь в його
фінансуванні.

2. Банк, що надає основну частину фінансування кредитними
ресурсами.

3. Страховий фонд, який надає гарантію покриття ризиків.
4. Компанії, які беруть участь в проекті і мають власні відкриті

кредитні лінії.
5. Компанії, що здійснюють частину проектних робіт або

постачають обладнання або товари (в лізинг або з відстрочкою
платежу) і ін.

ПРОГРАМНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ 

Програмне фінансування застосовується при 
реалізації проектів, здійснення яких має
стратегічне значення у розвитку певних
галузей і сфер економіки, про що прийнято
відповідні рішення державними органами і 
міжнародними фінансовими структурами

1. Європейський Інвестиційний Банк
2. Європейська Комісія(програми HORIZON 2020, ERASMUS+, 

COSME, etc.)

3. IFC

4. USAID

5. UNOPS та ін.



•Оцінка і формування 
інвестиційної пропозиції

•Підготовка Ключових
Економічних Показників і 
презентаційних матеріалів для 
інвесторів

•Визначення умов реалізації 
проекту, гарантій і ризиків 
повернення інвестицій, форми 
інвестицій та ін. 

•Розробка описової частини 
(проблема, мета, завдання, 
результати) проекту

Етап 1. Попередній

•Розробка маркетингової, 
фінансової та технічної 
складових проекту

•На базі отриманої інформації 
розробка попереднього 
графіка основних робіт по 
реалізації проекту, 
включаючи заходи щодо 
мінімізації ризиків

Етап 2. Розробка
технічного та 
економічного
обґрунтування

•Узгодження 
ключових учасників 
проекту та 
механізмів / умов 
взаємодії між ними

•Створення схеми
управління проектом 
і плану його
реалізації

Етап 3.  Вибір
партнера (ів) 

реалізації проекту

•Підписання інвестиційного 
пакету договорів

•Супровід проекту

•Моніторинг і подача звітів
по стадіях реалізації
проекту інвестору

Етап 4. Управління
проектом і його

реалізація

ІНВЕСТУВАННЯ

Якщо прийнято 
позитивне рішення

*Участь в інвестуванні власника обов'язково. Сума і умови участі є предметом переговорів.



КЛЮЧОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ДО ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ

Чи справді ідея супер?

?



Визначення основних умов фінансування : 
▪ процентна ставка, розмір і валюта кредиту
▪ термін кредиту і порядок погашення
▪ страхування та гарантії

Визначення основних учасників проекту (позичальник, 
кредитор, інвестор (и), генеральний підрядник, основний
постачальник обладнання, власник нерухомості, компанія
яка супроводжує проект)

Визначення переліку забезпечення, наданого
позичальником, інвестором і проектною компанією по 
виконанню зобов'язань позичальника перед банком

Узгодження протоколу про наміри (term-sheet): цільове
використання і порядок надання фінансування
▪ Права та обов'язки сторін
▪ Умови, що регулюють відносини сторін
▪ Право, яке регулює відносини сторін

Розробка документів по угоді і їх підписання :
▪ Кредитна угода
▪ Договору про відкриття і ведення банківських рахунків
▪ Договори застави (іпотеки) на забезпечення

виконання зобов'язань
▪ Договору уступки прав за договорами з контрагентами 

за проектом
▪ Угода між кредиторами в разі участі декількох

кредиторів у проекті і ін.

Узгодження концепції проекту 
(техніко-економічне
обґрунтування, включаючи
аналіз ринку)

Розробка бізнес-моделі/плану
Проведення консультацій з 
юридичних, податкових та 
фінансових питань, пов'язаних
з реалізацією проекту

Попереднє узгодження
ключових учасників проекту, 
їх ролі і механізмів / умов 
взаємодії між ними

Управління проектом і його
реалізація здійснюється
відповідно до схеми
управління проектом і планом 
його реалізації. При реалізації
проекту сторони зобов'язані
дотримуватись досягнутих
домовленостей. Банк повинен 
мати можливість
контролювати процес
реалізації проекту, в зв'язку з 
чим документи по угоді
містять вимоги про надання
позичальником на регулярній
основі звітів про хід реалізації
проекту, витрачання бюджету, 
аудованої фінансової звітності
і т.д.

Етап 1. Попередній

Етап 2. Узгодження і 
підписання
документів

Етап 3. Управління
проектом і його

реалізація

КРЕДИТУВАННЯ

Якщо прийнято 
позитивне 
рішення



•Чи відповідає розроблений
проект Програмами
фінансування? 
(необхідно визначити, за 
якою програмою може бути 
отримано фінансування)

Етап 1. Перше «ТАК»

•Підготовка аплікаційної 
форми

•Подача формальної заявки на 
розгляд проекту

•Можливо, моніторинг 
проектної пропозиції

Етап 2. Друге «ТАК»
•Персональна зустріч і 
проведення переговорів

•Остаточне прийняття рішення

•Підготовка і підписання
необхідних договорів та угод

Етап 3. Третє «ТАК»

ПРОГРАМНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Проект, фінансування якого забезпечують Європейська
комісія (Horizon 2020 року, Erasmus +, COSME, etc),

Європейський інвестиційний банк, або інші міжнародні
фонди і організації в рамках реалізованих ними програм -
це можливість, яку необхідно використовувати для
розвитку вашого бізнесу. Проектне фінансування дозволяє
користуватися найдешевшими кредитами і залучати
гранти для реалізації комерційних інвестиційних проектів
на дуже вигідних умовах.

Кожна Програма має свої цілі, пріоритети і бажані
результати, а також умови участі, критерії вибору проекту і
його оцінки. Максимальний відсоток покриття витрат (тобто
фінансування) досягає 90%.



РОЛЬ КОМПАНІЇ

ОЦІНКА ІДЕЇ

КРОК 1

ЗАЛУЧЕННЯ 
ФІНАНСУВАННЯ

КРОКИ 2-5

СУПРОВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ

КРОК 6

КРОК 1: СТРАТЕГУВАННЯ ІДЕЇ

КРОК 2: МОДЕЛЮВАННЯ 

КРОК 3: РОЗРОБКА ПРОЕКТУ

КРОК 4: РОБОТА З ФІНАНСОВИМИ 
ІНСТИТУТАМИ, ФОНДАМИ І 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

КРОК 5: ПІДГОТОВКА 
АППЛІКАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ПРОЕКТУ, 
СУПРОВІД 

КРОК 6: РОБОТИ ПІСЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ФІНАНСУВАННЯ (НАГЛЯД ТА 
СУПРОВІД):



ВИМОГИ ДО ЗАЯВНИКА

▪Заявники повинні бути юридично
зареєстровані

▪Заявники повинні мати права, необхідні
для реалізації проекту (володіти
правоздатністю)

▪Заявники повинні мати патент або право на
використання технології (якщо це
стосується проекту)

▪Заявники повинні мати власне
фінансування (мін.10% - 40% загального
бюджету проекту)

▪Заявники повинні мати стабільні позитивні
фінансові потоки

Юридична реєстрація

Правоздатність

Стабільні фінансові потоки

Власне фінансування

Право на патент



ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ ТА 
ВИНАГОРОДА

Абонплата включає супровід клієнта протягом усього процесу переговорів або подачі
аплікаційної заявки (від 1000 до 6000 евро в залежності від проекту)

▪Витрати Strategy Invest на всіх етапах роботи з проектом є операційними витратами,
включаються в бюджет проекту і оплачуються на підставі узгодженого плану-графіка
виконання робіт (до 2,5%)

▪Винагорода Strategy Invest складає 2,5%-5% від суми проекту (в залежності від величини
витрат нашої участі в його реалізації)

❑Загальна сума витрат клієнта з обслуговування проекту нашою компанією становить до 10%

*деталі обговорюються на індивідуальній консультаціі

Абонплата Витрати Винагорода Прибутковий
проект

Підготовчий
етап

Підготовчий етап:
М’який проект 
- від 1000 евро, 
Інвест. проект 

- від 3500 евро 
Період роботи

- від 1 міс.

КРОК 2-6



ПОСЛУГИ

Після отримання фінансування:

▪Реалізація комунікаційної стратегії проекту

▪Супровід реалізації проекту (або управління
проектом)

▪Моніторинг реалізації проекту

▪Підготовка та подача звітів на всіх стадіях
реалізації проекту

▪Формування та надання звітності по закінченні
проекту, в тому числі, на всьому протязі періоду
підтримки проекту після його завершення

▪Ведення (або відновлення) бухгалтерського
обліку

▪Забезпечення проведення аудиту

До отримання фінансування:

▪ Стратегування ідеї проекту, її модифікація

▪ Розробка стратегії для нового проекту (з
наявної ідеї або на підставі вихідних даних і
можливостей)

▪ Оцінка наявного проекту на предмет
відповідності критеріям відбору проектів для
роботи

▪ Створення оптимальної схеми залучення
фінансування для проекту

▪ Розробка комунікаційної стратегії проекту

▪ Формування інвестиційної або кредитної
пропозиції, або проектної заявки

▪ Супровід проекту на всіх етапах проведення
переговорів і / або подачі заявки

▪ Розробка стратегії захисту інвестицій

▪ Розробка стратегії захисту прав власності

Повний актуальний перелік послуг:  
http://app.investrategy.com



НАШІ КОНТАКТИ

Для зручності комунікацій, просимо використовувати МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК: app.investrategy.com

РЕЄСТРАЦІЯ:
Якщо Ви новий клієнт, Вам необхідно СТВОРИТИ СВІЙ АККАУНТ і активувати його - для цього необхідно перейти за 
посиланням, зазначеним в листі, який прийде на вказаний Вами емейл

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ:
Для доступу в свій особистий кабінет необхідно увійти (авторизуватися).

ЯК ЗАМОВИТИ/ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ?
Скористайтеся кнопкою заплановано щоб замовити послугу, запланувати зустріч або он-лайн консультацію.
Ваш особистий кабінет буде відображати можливі дати календаря та дозволить вам вибрати дату і час консультації, 
виберіть потрібний розділ і необхідну послугу.

ПЛАНУВАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙ покаже Вам поточний календар, де Ви зможете вибрати зручний для себе час 
консультації (можливо вибрати до 3-х консультацій за 1 раз).

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ВИХОДИТЬ:
Email: office@investrategy.com

Tel: +38 044 361 78 94 
www.investrategy.com

mailto:office@investrategy.com

