
Конкурент

Українська продукція може бути якісною,  
високотехнологічною і користуватися попитом 
на десятках закордонних ринків. Вітчизняні  
виробники ветеринарних препаратів можуть 
входити до першої двадцятки на глобальній  
арені. Технологічний супровід має бути 
невід’ємною складовою у роботі з українськими  
господарствами. Аутогенні вакцини —  
унікальний засіб, що підвищує ефективність 
контролю хвороби на фермі та допомагає  
її ерадикувати, заощаджуючи виробникам  
мільйони гривень. Про ці аксіоми спілкувалися 
з генеральним директором компанії  
«Торговий дім БіоТестЛаб» Сергієм Семеновим. 

— Сергію, який професійний досвід допоміг урешті 
очолити торговий дім «БіоТестЛаб»? 

— Свій стаж я розпочав у банківській сфері: працював у віт- 
чизняних та іноземних банківських структурах. Коли у 2012-
му почалася криза і за кілька років закрилося кілька десятків 
банків, прийняв рішення шукати альтернативу — насамперед 
розглядав ринки фармацевтики та сільського господарства. 
Почав роботу у стартап-проекті щодо виробництва мінераль-
них добрив у компанії «UMG Investments», що входила у хол-
динг «System Capital Management». Потрібно було розробити 
концепцію, запустити будівництво заводу, знайти ринки збу-
ту. Виконавши поставлені завдання, не захотів зупинятися 
на досягнутому. Ринок ветеринарних препаратів дотичний 
до сільського господарства, тому, отримавши пропозицію від  
«БіоТестЛаб» працювати на розвиток компанії, погодився. 
Основним завданням було збільшити частку ринку торгової 
марки «БіоТестЛаб» в Україні через канал регіональних прода-
жів. Через рік успішної роботи очолив торговий дім «БіоТест-
Лаб». Сьогодні можемо похвалитися багатьма результатами.

 «БІОТЕСТЛАБ»: 
рецепт успіху та перспективи 
української ветеринарної продукції
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— Яких саме успіхів досягли за перший рік співпраці?
— Формування команди та системна робота з ключовими 

клієнтами. Реорганізація формату роботи компанії. Виділення 
ключових продуктів та підходів до їх просування. 

— У роботі з підприємствами дотримуєтеся принципу 
Парето 80/20?  

— В Україні ця стратегія ризикована. Фокусуючись пере-
важно на великих підприємствах, компанія потрапляє у залеж-
ність, яка може закінчитися плачевно, якщо її партнери не дуже 
сумлінно ставляться до оплати. Цикл виробництва ветеринар-
ного препарату може тривати 120–140 днів від моменту замов-
лення до відвантаження на склад та її реалізації. Тому важливо, 
щоб затримок у розрахунку не було. Відповідно, коли залеж-
ність від великих контрагентів менша, можна швидко дивер-
сифікувати канали збуту. Ось тому великі клієнти мають бути 

не основним, а одним із сегментів, з якими працює компанія. 
— Яку частку на вітчизняному ринку ветеринарних 

препаратів займає «БіоТестЛаб»? Які групи продуктів 
у портфелі компанії?

— Для виробників свинини пропонуємо кілька блоків про-
дуктів: вакцини, дезінфектанти та препарати хімфармгрупи. 
У сегменті виробництва вакцин «БіоТестЛаб» є лідером за об-
сягами серед інших вітчизняних компаній та входить до ТОП-
5 в Україні та ТОП-20 у світі за асортиментом. 

Ми єдині в Україні, хто виготовляє аутогенні вакцині для 
всіх видів сільськогосподарських тварин. У нашій лінійці є вак-
цини для свинарства, що займають більше 80% ринку Украї-
ни. Наприклад, проти класичної чуми свиней і хвороби Теше-
на, а також вакцина Суімун Парво Ері, до якої входять штами, 
зібрані з локального ринку. Це дозволяє отримувати надійний 
захист та кращий результат.

Першість маємо і в сегменті дезінфектантів, які самі ви-
готовляємо. Працюємо з усіма основними стейкхолдерами.

Важливо, що кожен наш продукт зареєстрований. Сьогод-
ні на ринку України не менше 50% незареєстрованих та кон-
трафактних продуктів. Це дискредитує усю вітчизняну продук-
цію і спричиняє чимало проблем, щоб відстояти свої позиції 
і не втратити співпрацю з клієнтами.

— Що, на вашу думку, стимулює виробників купувати 
незареєстрований препарат? Нижча ціна? 

— Мені здається, справа насамперед у звичці: багато ви-
робників обирають постачальників, з якими їм зручно пра-
цювати. З іншого боку, в Україні є чимало господарств, які 
в умовах тендеру прописують, що вся продукція, яку закупо-
вують, повинна  мати сертифікат GMP* і бути зареєстрова-
ною. У них ви не знайдете жодного контрафакту. 

СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, 
генеральний директор ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ»

Освіта: Навчався як в Україні, так і за її межами.  
У Шотландії — бакалавр з фінансових послуг.  
Диплом магістра в Україні, у Київському національному 
економічному університеті за спеціальністю  
«Міжнародна економіка та менеджмент»

Професійна діяльність: Кар’єру розпочав у банківській 
сфері. Згодом змінив поле діяльності на сільське  
господарство та фармацевтику. В 2017-му році почав  
роботу в групі компаній «БіоТестЛаб» на посаді  
директора з розвитку. Основним завданням було  
збільшення частики реалізації ТМ «БіоТестЛаб» на ринку 
України через канал регіональних продажів. Після року 
успішної роботи очолив торговий дім компанії.
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*Цей сертифікат надається для таких продуктів, як лікарські 
засоби, ветеринарні препарати, харчові продукти, косметика 
тощо, підтверджуючи відповідність умов їх виробництва вимогам 
належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice).
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Безперечно, зареєстрований препарат буде коштувати 
дорожче. Наразі вартість такої послуги — до 150 000 грн за 
одиницю. При цьому необхідно провести чимало лаборатор-
них досліджень на господарствах і лише за їх результатами 
вам як виробнику нададуть можливість реєстрації продук-
ту. Причому кожні 3-5 років його треба перереєстровувати, 
що також не безкоштовно. Тому багато виробників не хо-
чуть цим займатися, а дистрибуційні компанії вибирають 
асортимент, що дає можливість більше заробляти на пре-
паратах сумнівної якості (завезені контрабандно або неза-
реєстровані).

— Вітчизняні свинарі впродовж останнього року пра-
цюють у кризових умовах — часто на межі рентабельності. 
Як це позначається на ринку ветпрепаратів?

— Безпосередньо. Через здорожчання кормової бази ба-
гато виробників свинини почали шукати альтернативи, які 
дозволяють здешевити витрати на ветеринарну частину.  
У пріоритеті вітчизняна продукція, чи препарати, виготовле-
ні в Індії або Китаї, які відчутно дешевші від європейських та 
американських аналогів. Тому, з одного боку, кризова ситуа-
ція у галузі — своєрідний карт-бланш для вітчизняних вироб-
ників ветпрепаратів. З іншого боку, це виклик, бо треба довес-
ти, що при нижчій ціні за рахунок меншої собівартості, якість 
українського продукту не поступається доступним на нашому 
ринку закордонним аналогам, а в деяких випадках, як показу-
ють порівняння, і вища.

— Продукція «БіоТестЛаб» представлена на закордон-
них ринках?

— За останні десять років ми значно розширили геогра-
фію поставок. Сьогодні наша продукція експортується у 24 
країни. Щоб відкрити ринок для нового продукту, потрібно 
від року до двох на реєстрацію. Наразі такі процеси розпоча-
ті ще в кількох країнах.

Імідж вітчизняного продукту за кордоном класифікують як 
high technology products (високотехнологічний продукт). Для 
прикладу, дуже великі обсяги вакцин експортуємо до Єгипту. 
На сайті компанії «БіоТестЛаб» зазначені наші дистриб’ютори 
у інших країнах. Це ще раз доводить, що ми готові до переві-
рок та впевнені у якості нашої продукції.

— Сергію, ви використали поняття «високотехнологіч-
ні продукти». Зрозуміло, що йдеться про унікальні техно-
логії, які застосовуєте. Як цього досягаєте та звідки чер-
паєте ідеї?  

— Високотехнологічність полягає не в тому, щоб за ре-
цептом змішати складові у певному дозуванні та вказати не-
обхідну концентрацію для застосування, а в технології ви-
робництва, яку не можуть повторити інші. Важливу роль 
у виробництві продуктів мають досвід, наукові спеціалісти, 
обладнання, бібліотека штамів. 

Модернізація обладнання — це завжди нові можливості. 
Декілька років тому ми вдосконалили режими культивації, 
що дозволило отримувати більше вірусної сировини, режим 
висушування, за рахунок чого збільшилися фасування та тер-
мін зберігання, вакуумування флаконів з інертним газом, що 
полегшує розчинення вакцин, тощо.

Щодо ідей, вони з’являються на основі аналізу ринку та ви-
явлення потреби господарств. Наприклад, сьогодні багато хто 
намагається мінімізувати застосування антибіотиків у виро-
щуванні тварин. Це зміщує фокус виробників ветпрепаратів 

на вакцини, щоб у такий спосіб допомагати попереджати про-
блему, а не вирішувати її, коли станеться.

— Чи тенденція до зменшення застосування антибіо-
тиків позначається на обсягах реалізації? 

— Нашу компанію не можна розглядати з точки зору «цьо-
го більше, того менше». Ми просто стали займати більшу част-
ку ринку. Відповідно, зростають обсяги виробництва як вак-
цин, так і протимікробних препаратів. Однак підтверджуємо, 
що інтерес і робота в напрямі скорочення застосування анти-
біотиків є і ведеться. Це нині в тренді. 

— Ви зазначили, що сегмент покупців розширюється. 
У чому секрет успішної взаємодії з клієнтами?

— Це проста формула. Називається «24/7 та 365». Запору-
ка успіху — не тільки займатися продажами, а й забезпечува-
ти супровід. Адже багато компаній, навіть закордонних, пра-
цюють тільки як постачальники продукту. Немає ні супроводу, 
ні консультацій щодо альтернативних шляхів вирішення проб-
леми господарства. 

Ми пішли іншим шляхом. Компанія «БіоТестЛаб» має по-
тужну наукову та експертну базу, співпрацює з лабораторі-
єю, яка добре себе зарекомендувала. Це дозволяє отримувати 
достовірні результати аналізів та на їх основі надавати реко-
мендації.

— «БіоТестЛаб» — один із провідних виробників ауто-
генних вакцин в Україні. Які їх переваги порівняно з ко-
мерційними препаратами? Чи оцінювали економічний 
ефект від застосування аутогенної вакцини на фермі?

— Аутогенні вакцини виготовляються для конкретного 
підприємства, щоб вирішити певну ветеринарну проблему 
(чи то бактеріальну, чи то вірусну інфекцію). Візьмемо для 
прикладу ЕДС. Цю хворобу складно ерадикувати, економіч-
ні втрати, які вона спричиняє, чималі. Так, для господарства 
на 1000 свиноматок втрати на рік сягають близько 5 млн грн, 
а недоотриманий дохід  — 30–40 млн грн. Щоб виготовити ау-
тогенну вакцину, яка буде ефективною проти ЕДС, маємо ізо-
лювати збудник, присутній на фермі, і використати його для 
виробництва препарату. На обсяги зазначеного господарства 
це коштуватиме близько 315 тис. грн на рік. Вигода очевид-
на. Однак варто пам’ятати, що аутогенні вакцини — це не па-
нацея, а лише складова системної роботи, яка триває від року 
і більше, щоб взяти під контроль проблему та  стабілізувати 
ситуацію. 

— Проти яких хвороб виготовляєте аутогенні вакцини 
на замовлення свинарів?

— Проти збудників Clostridium spp.,  E.coli., Haemophilus 
spp., Pasteurella spp., Enterococcus spp. та ЕДС — це основні про-
блеми, щодо вирішення яких до нас зверталися. Наразі засто-
сування аутогенних вакцин більше поширене у секторі молоч-
ного скотарства, порівняно зі свинарством.

— Які плани розвитку на найближчі роки?
— Сьогодні маркетинг — це основний інструмент захоплен-

ня та утримання ринку. 
Також працюємо над асортиментом, який потенційно може 

бути цікавим виробникам, та оновленням технічної бази. 
Ще один важливий аспект розвитку — персонал. Від його 

кваліфікації безпосередньо залежить успіх компанії.  
Я не пріоритезую жоден із зазначених напрямів: усі вони 

важливі і реалізуються одночасно. Тільки тоді буде резуль-
тат! 
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