
ПРО НАС
Компанія Zoetis є міжнародною компанією з виробництва 
препаратів, які використовуються у ветеринарії, і ефективно 
підтримуючої ветеринарів і тваринників, а також їх 
підприємства. Ґрунтуючись на більш ніж 60-річному досвіді, ми 
є світовим лідером в області виробництва і постачання якісних 
ветеринарних вакцин і препаратів, діагностичних наборів, 
генетичних тестів, біопрепаратів і рядом інших послуг.

ЧОГО МИ ПРАГНЕМО
Наша мета полягає в тому, щоб наші продукти, послуги і 
співробітники були гідно оцінені клієнтами у всіх куточках світу, 
що турбуються про здоров'я тварин. Завдяки чіткій стратегії і 
способу роботи, ми є провідною компанією в галузі, 
допомагаючи задовольняти зростаючі потреби ринку в області 
збереження здоров'я домашніх тварин і підвищення 
продуктивності промислового тваринництва.

ЧОМУ МИ ЦИМ ЗАЙМАЄМОСЬ 
Підтримуючи і розвиваючи ветеринарію, ми віримо, що вносимо 
життєво важливий внесок в охорону здоров'я і стан здоров'я 
суспільства. Зрештою, безпечні, масові і стабільні поставки 
м'яса, птиці, риби, молока і яєць починаються зі здорових 
тварин. Допомагаючи підтримувати здоров'я наших домашніх 
улюбленців - джерела спілкування та емоційної підтримки, ми 
збагачуємо життя людей в усьому світі.

ПРИНЦИП НАШОЇ РОБОТИ
Будучи світовим лідером в області ветеринарної медицини, 
ми повністю присвячуємо себе задоволенню реальних 
потреб тваринників і ветеринарів, оскільки вирощуючи 
тварин, вони піклуються про їх стан здоров'я. При цьому ми 
керуємося нашими основними переконаннями і успішною 
бізнес-моделлю, заснованою на трьох взаємопов'язаних 
принципах.
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ПОРФОЛІО ІЗ 300 
ПРОДУКТІВ 

5 ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ
ПРОДУКТУ 
ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ 8 ВИДІВ
ТВАРИН

ВИКОРИСТОВУЄМО 
НАШІ МОЖЛИВОСТІ

РОЗШИРЮЄМО НАШУ 
ПРИСУТНІСТЬ

Довірчі відносини 
з клієнтами

Висока якість 
продукції

Безперервні 
інновації 

ЗРОСТАННЯ УРБАНІЗАЦІЇ / СКОРОЧЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ = 
підвищення тиску на ефективне вирощування 
тварин у фермерських господарствах при 
обмежених природних ресурсах

ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ + ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ = 
збільшення попиту на тваринний білок / 
дружнє спілкування / здоров'я домашніх 
тварин

КРАЇН, ДЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
ПРОДАЖ НАШИХ ПРОДУКТІВ

ВИРОБНИЧИХ 
МАЙДАНЧИКІВ 
В 11 КРАЇНАХ 
СВІТУПРЕДСТАВНИЦТВА  РОЗТАШОВАНІ В 

45 КРАЇНАХ СВІТУ

6 СФЕР СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ФІНАНСОВА МОГУТНІСТЬ
НАДІЙНІ І ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ 
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ

9 000
СПІВРОБІТНИКІВ ПО 
ВСЬОМУ СВІТУ

ПОЛІТИКА, НАЦІЛЕНА 
НА ЗАДОВОЛЕННЯ 
ЗАМОВНИКА

БЛИЗЬКО 1 000 ВЧЕНИХ І 
ФАХІВЦІВ В ОБЛАСТІ 
ВЕТЕРИНАРІЇ

КЕРУЄМОСЯ НАШИМИ 
ОСНОВНИМИ 
ПЕРЕКОНАННЯМИ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

• Використовуємо присутність на
місцях і якісні відносини з
клієнтами

• Інвестуємо в інновації,
розширюючи асортимент нашої
продукції

• Виготовляємо високоякісну
продукцію і підвищуємо
рентабельність виробництва

• Активно проникаємо на
ринки, що розвиваються

• Залишаємося
найкращим партнером
для зовнішнього
розвитку

• Розширюємо супутній
бізнес

КОМПАНІЯ  ZOETIS 



ПОРТФОЛІО
ІЗ 300 
ПРОДУКТІВ / 
5 ОСНОВНИХ 
КАТЕГОРІЙ 
ПРОДУКТУ

ФІНАНСОВА 
МОГУТНІСТЬ

8 
ОСНОВНИХ 
ВИДІВ 
ТВАРИН

Наше різноманітне, надійне і гнучке порфоліо продукції включає приблизно 300 одиниць товарів в 
п'яти основних категоріях продуктів, в число яких входять:

• Протиінфекційні препарати: лікарські засоби, що запобігають, вбивають або сповільнюють ріст 
бактерій, грибів або найпростіших

• Вакцини: біологічні препарати, які допомагають запобігти захворюванням органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту,  репродуктивних органів, або викликають специфічну реакцію 
(імунокастрація)

• Паразитициди: препарати, які запобігають або знищують зовнішніх і внутрішніх паразитів, 
таких як блохи, кліщі та гельмінти

• Лікарські кормові добавки: продукти, що додаються до корму тварин, забезпечуючи 
медикаментозне лікування та профілактику 

• Інші фармацевтичні продукти: болезаспокійливі, седативні, онкологічні, протиблювотні, 
протиалергічні, дерматологічні та репродуктивні препарати 

Ми також пропонуємо додаткові продукти і послуги, включаючи біомедичні технології, системи 
лабораторної діагностики та генетичні тести.

Компанія Zoetis, що оцінюється в 30 мільярдів доларів і включена в групу з 500 провідних
американських компаній, на показниках діяльності яких розраховується фондовий
індекс S&P, міцно завоювала репутацію світового лідера в галузі ветеринарної медицини. 
Як лідер галузі, Zoetis має можливості, бізнес-модель і фінансову потужність, що дозволяють
максимально використовувати можливості ринку.

У 2016 році річний валовий дохід компанії досяг $ 4,9 млрд., при цьому 59% продажів доводилося на сегмент 
тваринництва і 40% на сегмент домашніх тварин. Темпи збільшення продажів компанії перевищили темпи 
зростання продажів на ринку ветеринарної медицини протягом останніх чотирьох років. Досягнення таких 
результатів стало можливим завдяки різноманітному портфоліо продукції, успішному випуску нових препаратів і 
глибокій відданості нашій бізнес-моделі, заснованій на відкритих відносинах з клієнтами, високопродуктивних 
дослідженнях і розробках, а також на виробництві продукції високої якості.

ВЕЛИКА РОГАТА 
ХУДОБА

ЗРОСТАННЯ 
УРБАНІЗАЦІЇ / 
ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ

Зростаюча індустрія ветеринарної медицини обслуговує два сегменти: 
тваринництво (наприклад, м'ясо-молочна велика рогата худоба, свині, свійська 
птиця, риби і вівці) і домашні тварини (включаючи собак, кішок і коней). Потужні 
тенденції зростання чисельності населення, зростання середнього класу, що має 
більш високі доходи на душу населення в країнах з розвиненою економікою, а 
також стійка міграція людей із сільської місцевості в міста, призводять до 
зростання попиту на продукти ветеринарної медицини в обох сегментах. У той же 
час з кожним роком природні ресурси все більш виснажуються, а спалахи 
інфекційних захворювань з'являються все частіше. Це створює необхідність в 
розвитку інновацій, які призводять до нових рішень в області ветеринарії.

КОТИ

РИБИ

СОБАКИ

СВИНІ

КОНІ

ПТАХИ ВІВЦІ



КЕРУЄМОСЯ 
НАШИМИ 
ОСНОВНИМИ 
ПЕРЕКОНАННЯМИ

ДОВІРЧІ 
ВІДНОСИНИ З 
КЛІЄНТАМИ

ВИСОКА ЯКІСТЬ 
ПРОДУКЦІЇ

БЕЗПЕРЕРВНІ 
ІННОВАЦІЇ

Всі наші досягнення безпосередньо пов'язані з налагодженням міцних відносин 
з клієнтами приблизно в 45 країнах світу. Наші фахівці з продажу та технічні 
фахівці прагнуть приділити максимальну увагу кожному клієнту, вислуховуючи 
їхні потреби і проблеми, і допомагаючи їм досягти успіху.

Ми знаємо, що наші клієнти залежать від надійного постачання високоякісної 
продукції за конкурентними цінами. Щоб задовольнити очікування клієнтів ми 
створили ефективну всесвітню мережу виробництва і поставок продукції для 
внутрішніх і зарубіжних партнерів.

Ми прагнемо досліджувати і розробляти більш досконалі продукти, які 
дозволять вирішити найбільш гострі проблеми, пов'язані зі здоров'ям тварин, і 
принесуть реальну користь бізнесу наших клієнтів.

Ключовим фактором нашого успіху є працівники компанії. Ми прищепили їм культуру співпраці, де 
кожен відчуває себе власником частки власності компанії, отримуючи задоволення від 
спостереження своїх досягнень і оцінки їх впливу на успіх компанії, наших клієнтів і їх бізнесу.

Ми створюємо цінність для нашого бізнесу і суспільства, покращуючи здоров'я тварин; підвищуємо 
сталий розвиток тваринництва; і збагачуємо життя нашим клієнтам, колегам і спільнотам по всьому 
світу. Ми прагнемо використовувати наше глобальне лідерство, ресурси, досвід і порфоліо 
товарів, щоб грати вирішальну роль в наступних шести сферах відповідальності:

ШІСТЬ СФЕР 
СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ




