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ГЛОБАЛЬНА ІНТЕРНЕТ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ УКРАЇНИ



ХТО МИ?

Перша в Україні Компанія з Управління Експортом «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» об’єднала команду фахівців у сфері

експорту, які мають більш ніж десятирічний досвід на ринку експортних послуг. Наша організація була створена на базі

групи іноземних компаній для об’єднання їх можливостей та досвіду, а також транслювання цих переваг до наших клієнтів.

Постійно вдосконалюючись ми пройшли шлях від вирішення окремих різнопланових завдань до створення єдиної

консолідованої концепції надання послуг у сфері експорту.

Наші переваги:

 Практичний досвід надання експортних послуг

 Наявність діючої мережі партнерських компаній в різних країнах світу

 Розуміння інструментів, необхідних для реалізації поставлених завдань

 Постійне вдосконалення та швидке і ефективне виконання пропонованих рішень



МИ ГОТОВІ СТАТИ ЧАСТИНОЮ БІЗНЕСУ СВОГО КЛІЄНТА

Компанія з управління експортом «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» є приватною компанією, яка діє як експортний департамент

для своїх клієнтів – українських підприємств, діяльність яких орієнтована на міжнародні ринки.

Така консолідація є доцільною, якщо хоча б на одне з цих питань Ви відповідаєте «НІ»:

 Чи маєте Ви ефективну стратегію розвитку на зовнішніх ринках?

 Чи готова ваша компанія потратити надмірну кількість часу на вивчення особливостей функціонування нових

експортних ринків?

 Чи володієте ви достатніми коштами та спеціалізованим персоналом для розвитку експорту власної продукції з

врахуванням часу на впровадження?



СКЛАДНІСТЬ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ 
НА ЕКСПОРТНІ РИНКИ

Експерти Всесвітнього економічного форуму назвали проблеми, з якими стикаються українські експортери на шляху до

виходу на рики ЄС. Серед головних було зазначено:

 відсутність доступу до торгового фінансування

 недостатній рівень технологій виробництва і навичок персоналу

 труднощі у визначенні потенційних ринків і покупців

 невідповідність продукції міжнародним технічним вимогам і стандартам

 а також проблеми доступу до імпортних ресурсів, необхідних для виробництва.

Для проведення експортної операції в Україні потрібно 11 документів, загальний процес триватиме в середньому 127

годин і буде коштувати в еквіваленті 667 доларів США, причому найбільше часу витрачається саме на підготовку

документів. На вартість процедур оформлення також припадає майже половина вартості експортної операції.

Відсутність можливостей знайти партнерів за кордоном, обтяжливість внутрішніх експортних процедур і відсутність

фінансування в першу чергу стримує експортний потенціал МСП (малих та середніх підприємств). Потужне лобі великих

компаній у парламенті та у державних органах просувають рішення, які вигідні великим компаніям, тоді як МСП приречені

самотужки боротися з українським бюрократичним апаратом, торговельними квотами та обмеженнями.



СТИМУЛ ДО АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ

 Створення ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ, яка міститиме консолідовану та класифіковану інформацію,

необхідну для експортерів, вирішить проблему існування великої кількості міжнародних та національних ресурсів з

значною кількістю розрізненої та несистематизованої інформації.

 ГЛОБАЛЬНА ЕКСПОРТНА ПЛОЩАДКА міститиме ряд сервісів для надання спеціалістами КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ»

консалтингових послуг експортерам щодо пошуку партнерів, оцінки ринку, підготовки та забезпечення проведення

експертних операцій тощо. Можливість отримання таких послуг заохочуватиме вітчизняні компанії, в першу чергу МСП,

до експорту своїх товарів та послуг.

 В рамках ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ заплановано створення єдиного реєстру експортерів, які будуть

класифіковані по товарах (митних кодах), галузях, регіонах тощо. Існування такого реєстру прогнозовано полегшить

знаходження та налагодження партнерських відносин з іноземними партнерами.

 Передбачено створення он-лайн діалогових інструментів між учасниками ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ. Сервіс

покликаний забезпечити обмін інформацією та «живий» діалог між учасниками (користувачами) ГЛОБАЛЬНОЇ

ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ та спеціалістами КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ».



ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ

ГЛОБАЛЬНА ЕКСПОРТНА ПЛОЩАДКА консолідуватиме класифіковану інформацію щодо експорту та водночас

пропонуватиме сервіси щодо надання практичної допомоги вітчизняним компаніям у виході на експортні ринки.

1. ПОШУК ПАРТНЕРІВ

 Площадка міститиме посилання на веб ресурси, скориставшись якими, експортер зможе самостійно здійснити пошук

іноземного контрагента.

 За бажанням експортера, спеціалісти КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» зареєструють клієнта в усіх доступних пошукових

базах (на оптимальних для клієнта пакетах реєстрації, із створенням професійного портфоліо його продукції),

здійснюватимуть пошук контрагента безпосередньо «на місці» (самостійно чи через мережу агентів), представлятимуть

інтереси експортера на виставкових заходах та бізнес-зустрічах.

2. ВИБІР ТА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО ЕКСПОРТНОГО РИНКУ

 ГЛОБАЛЬНА ЕКСПОРТНА ПЛОЩАДКА пропонуватиме вітчизняним компаніям цифрові ресурси, скориставшись якими

експортер зможе самостійно здійснити вибір та аналіз ринку, який його цікавить.



ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ

 При необхідності спеціалісти КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» підготують розгорнуті дослідження існуючих ринків, які

оптимально відповідатимуть інтересам експортера та особливостям його продукції, а також, проведуть аналітичні

дослідження потенційних ринків збуту.

 Дана послуга буде цікава на лише експортерам-початківцям, але й тим компаніям, які системно експортуючи свою

продукцію або маючи негативний експортний досвід, зацікавлені в знаходженні нових ринків збуту. Таким експортерам

інформація, надана спеціалістами КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ», дозволить скоригувати напрямки експорту та

закріпитись на нових ринках.

3. ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ПРОДУКЦІЇ КОМПАНІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬНОГО ЕКСПОРТУ

 Площадка міститиме посилання на веб ресурси, за допомогою яких вітчизняна компанія зможе проаналізувати

відповідність свого товару міжнародним, регіональним та національним стандартам та матиме змогу оцінити

захищеність своєї продукції у сфері інтелектуальної власності.

 За бажанням експортера спеціалісти КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» нададуть необхідні консультації щодо проходження

сертифікації продукції експортера, допоможуть зібрати необхідний пакет документів та здійснити підготовчі та



ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ

організаційні дії для проходження такої сертифікації.

4. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 ГЛОБАЛЬНА ЕКСПОРТНА ПЛОЩАДКА пропонуватиме вітчизняним компаніям повний спектр інформації, необхідний на

всіх етапах здійснення експортної операції, зокрема щодо проходження митних процедур, транзиту та експорту товарів

у країнах експортування товарів, особливостей складання митної документації, здійснення розрахунку митних зборів

тощо.

 При необхідності спеціалісти КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» забезпечать практичний супровід експортної операції,

допоможуть у підготовці документів, нададуть практичні поради щодо забезпечення транспортування та складування,

залучення фінансових інструментів під конкретну експортну операцію тощо.

 Експортерам будуть надані рекомендації щодо оптимальних форм здійснення платежів при укладенні та виконанні

експортного контракту з врахуванням особливостей вітчизняного та зарубіжного валютного регулювання, що дасть

можливість уникнути зайвих витрат та забезпечить експортеру максимальний фінансовий результат від здійсненої

експортної операції.



ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ

 З врахуванням відсутності відповідних спеціалістів у своєму штаті, особливо для МСП, буде цікава пропозиція повного

фінансового, бухгалтерського та юридичного супроводу спеціалістами КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» в організації та

здійсненні експортної операції. За необхідності КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» має можливості забезпечити надання

відповідних консалтингових послуг на місці знаходження іноземного контрагента.

5. УЧАСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ (ТЕНДЕРАХ)

 Площадка міститиме посилання на веб ресурси, за допомогою яких, вітчизняна компанія зможе самостійно підготувати

та подати необхідні документи для участі у публічних закупівлях.

 За бажанням експортера спеціалісти КУЕ «НАВІГАТОР СТАНДАРТ» нададуть необхідні консультації та допоможуть

зібрати пакет документів для участі в конкретному тендері, представлятимуть інтереси вітчизняної компанії у

відносинах з замовником тендерної закупівлі.



ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ

Особливою пропозицією ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПОРТНОЇ ПЛОЩАДКИ є надання можливості українським експортерам

сформувати консолідовану (зведену) експортну пропозицію. З цією метою ресурс запропонує цифрове рішення по набору

групи експортерів, які пропонують групи товарів у відповідності до розміщеного на площадці замовлення іноземного

експортера.

Дана пропозиція буде особливо цікава для МСП виходячи з наступних міркувань:

 МСП, консолідуючись в експортну групу, мають можливість створити конкуренцію великим експортним компаніям;

 компанії експортної групи спроможні запропонувати більший обсяг і ширший асортимент експортної партії товарів, що

є більш привабливим для іноземного експортера і, відповідно, призводить до збільшення вартості товару;

 зменшення частки витрат кожного з експортерів групи по реалізації експертної операції: витрат на консалтинг, логістику

тощо;

 формування експортної групи здійснюється під попередній контракт / замовлення, що дозволяє зекономити час на

проведення переговорів і пошук контрагентів.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
У випадку зацікавленості у співпраці прохання звертатись за 

наступними контактами:

Компанія з управління експортом «НАВІГАТОР СТАНДАРТ»

79024, м. Львів, вул. Промислова, 45, Україна

https://ntst.consulting

e-mail: office@ntst.consulting

https://ntst.consulting/
mailto:office@ntst.consulting
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