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ВСТУП  

"На які б ми не встали ходулі,  
без своїх ніг не обійдемося". 

П'єр Буаст 
 
Робота державних ветеринарних організацій, власників 

ветеринарних підприємств, менеджерів ветеринарних фірм, лікарів 
ветеринарної медицини та інших фахівців ветеринарної служби 
постійно пов’язана із складними питаннями щодо боротьби з 
інфекційними хворобами. Інфекційна патологія вже багато віків є 
однією з головних проблем здоров’я тварин. І саме проблеми 
боротьби з інфекційними захворюваннями тварин постійно тримають 
в напрузі увесь ветеринарний загал. А ефективність такої боротьби, 
дієвість її окремих елементів, безпосередньо та опосердковано мають 
колосальний вплив не тільки на здоров’я та благополуччя тварин, а і 
на здоров’я, добробут та якість життя людей. 

Часто у спеціальній літературі з питань інфекційної патології 
можна зустріти вислів: «заходи профілактики та боротьби», що, на 
нашу думку, не зовсім правильно, а вірніше - зовсім не правильно, 
бо профілактика + ліквідація і складають основу будь-яких заходів 
боротьби. Іншими словами - профілактика є повноправною і 
найбільш результативною складовою боротьби із інфекціями і тому 
говорити: «методи профілактики і боротьби» - чистої води 
тавтологія*. Це все одно, що казати «пневмонія легень» або 
«гепатит печінки», «гастрит шлунку» чи «енцефаліт головного 
мозку»; «моя автобіографія», «народний фольклор», «перший 
дебют», «місцеві аборигени» або «прейскурант цін». Давайте, наш 
шановний читач, разом замислимося та знайдемо відповідь на просте 
питання - хіба профілактичні, як і діагностичні заходи (наприклад, 
профілактична дезінфекція або дератизація, регулярна заправка 
дезбар’єрів або планова вакцинація, аерозольна нормофлоризація чи  

                                                 

 див. розділ 12 «Термінологія». 
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управління силосозаготівлею, туберкулінізація чи серологічні 
дослідження і т.д.) не є важливим початком (передовим елементом) 
цілої системи боротьби зі збудником або з тією хворобою, яку він 
викликає? Напевне, відповідь буде позитивною! Тому:  

БОРОТЬБА = ДІАГНОСТИКА + 
ПРОФІЛАКТИКА + ЛІКВІДАЦІЯ. 

Це схоже на математичну формулу і за елементарними законами 
математики при сталому рівні боротьби: чим більше профілактики 
(або діагностики), тим менше ліквідації і навпаки. Відомий вираз: 
«грам профілактики більш вагомий, ніж кілограм (а інколи і 
центнер) лікування (ліквідації)» неодноразово доводив свою 
логічність та підтверджував правильність, адекватність*. Але для 
проведення профілактичних та діагностичних заходів необхідні 
інструменти, засоби і чим більшою є їх палітра*, чим ширший 
арсенал, тим більш дієвими будуть заходи, тим більш ефективною 
буде боротьба взагалі. 

Найдієвішими засобами як неспецифічної, так і специфічної 
профілактики та лабораторної діагностики в сучасних умовах 
розвитку людства є імунобіологічні препарати* або як частіше 
почали говорити імунобіологічні засоби*. Вони один із важливих 
елементів в комплексній системі контролю інфекційних захворювань 
у ветеринарній медицині, за їх допомогою можливо активно 
впливати на всі три ланки епізоотичного ланцюга та управляти 
епізоотичним процесом. 

Життя ставить перед ветеринарною наукою і практикою все нові і 
нові задачі, створює несподівані виклики, що вимагає від 
ветеринарних фахівців адекватної зміни стратегії і тактики своєї 
діяльності. Починаючи з другої половини ХХ століття все частіше 
почали реєструвати нові інфекційні хвороби у людей і тварин 
(антрозоонози, зооантропонози), які виявляють тенденцію до 
безпрецедентного поширення і мають незвичайні, неочікувані форми 
перебігу, високий рівень смертності* і смертельності*. Це потребує 
розробки та застосування нових підходів і засобів контролю та 
управління такими захворюваннями. Водночас і т. з. «старі», давно 



Мен еджмен т 	 т а 	 м а р к е т ин г 	 у 	 в е т е рин а рн і й 	 м е дицин і 	
	

15 

відомі інфекційні захворювання не тільки нікуди не поділися, але і 
почали проявляти не характерні, не очікувані, не звичайні, не 
класичні особливості. Крім того, умовно-патогенна мікрофлора* та 
сапрофітні мікроорганізми*, які протягом тисячоліть сповідували 
такі форми взаємовідносин з організмами тварин (людини)  як 
коменсалізм та мутуалізм - все частіше маніфестують патогенні 
властивості. І людство зовсім не готове сприйняти та ефективно 
боротися із такою лавиною нових патогенів. Необхідні нові методи, 
нові підходи, нові парадигми*. 

 Принаймі останні 300 років біологічні наукові дослідження 
усього світу були, здебільшого, направлені на вивчення патологій, у 
той час як норма мало кого цікавила та цікавить. Але не можливо 
зрозуміти патологію, не осягнувши норму, бо патологія є станом, 
який відмінний від норми, де норма це база, основа, місце, від якого 
«починають танцювати». Патологія - це завжди тільки наслідок, а 
причина – дисбаланс фізіології, порушення гомеостазу 
норми. Ми наполегливо вивчаємо та майже героїчно боремося із 
наслідками і мало звертаємо уваги на причини. Чому так? Можливо 
сам процес боротьби більш важливий для людства, ніж її 
раціональність та ефективність?  

Небезпечним також є і те, що відносини між макросвітом та 
мікросвітом поступово змінюються. Вже багато років люди 
інтенсивно втрачають своїх друзів, помічників та соратників в 
мікросвіті. Ми «рубаємо» навіть не сук на якому сидимо - ми робимо 
щось набагато більш небезпечне! Можливо це можна порівняти із 
жолудями, свинями та корінням дуба? Можливо. Людство методично 
власними руками руйнує позитивні відносини із ендо- та екзо- 
мікронормобіоценозами, які еволюційно складалися десятки тисяч 
років і завдяки яким наші предки могли не тільки виживати в цьому 
складному світі, а і гармонійно розвиватися. Ми повірили 
псевдопостулату, який самі ж і придумали, що «людина - цар 
природи», намагалися та намагаємося «царювати», правити, 
помилково вважаючи що маємо достатній арсенал високоактивних 
засобів, добре організовану владу, сильний розум та цілу низку  
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ефективних навичок, вмінь та засобів впливу … Ми вперто хочемо 
керувати, а коли хочемо - то і постійно це робимо, не бажаючи 
зрозуміти, що керівництво апріорі* не можливе по відношенню до 
природи, до живих об’єктів. Нам треба ставати більш виваженими та 
вчитися управляти. І це також стосується і власних амбіцій і 
бажань, бачення свого місця у світі та реальних людських 
можливостей, особливо в розрізі взаємовідносин макро- та 
мікросвітів. Виходячи із цих позицій, стає зрозумілим, що найбільш 
перспективними засобами є екологічно безпечні препарати, 
застосування яких не має як прямого, так і опосередкованого 
негативного впливу на нормобіоценози мікросвіту. 

У процесі становлення і розвитку в нашій країні ринкової 
економіки, зростає її вплив на всі сфери життя суспільства, в тому 
числі і на таку важливу галузь діяльності як ветеринарна медицина. 
Тому все більшого значення набувають такі науки як менеджмент, 
маркетинг. Це стосується, також, і навчальної дисципліни 
«менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині».  

Але давайте поміркуємо! А із яких частин, з яких наук 
складається сама ветеринарна медицина (з наукової точки зору)? 
Добре відомо, що із багатьох: від анатомії і гістології до хірургії; від 
фізіології, мікробіології до епізоотології, від ботаніки і зоології до 
паразитології, від біохімії, клінічної діагностики до терапії, 
ветеринарно-санітарної експертизи та організації ветеринарної 
справи. І ще цілого ряду необхідних дисциплін. Відповідно і 
«менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині» (як 
дисципліну) також можна поділити на менеджмент та маркетинг у 
ветеринарній хірургії, паразитології, епізоотології і т.д., або ж, 
відповідно, можна говорити про хірургічний, паразитологічний, 
епізоотологічний менеджмент та маркетинг і ряд інших. Таким 
чином, епізоотологічний менеджмент та маркетинг - вагома складова, 
важливий розділ такої дисципліни, такої науки як «менеджмент та 
маркетинг у ветеринарній медицині». І питання, які розглядаються в 
даному посібнику будуть, в основному, стосуватися 
епізоотологічного менеджменту та маркетингу.  
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Застосування функцій, процесів, категорій та методів 
менеджменту, проведення маркетингових досліджень у ветеринарній 
медицині, поєднання їх із епізоотологічними категоріями, процесами, 
методами та дослідженнями дозволить отримати інтегровані 
результати та більш ефективно використати їх в системах управління 
інфекційним та епізоотичним процесами, в управлінні процесами 
відновлення мікронормобіоценозів; в управлінні системою 
протиепізоотичних заходів та як структурний елемент такої системи -
управління розробкою, виробництвом, рухом та ефективним 
використанням імунобіологічних засобів. 

Пожвавлення світової торгівлі, значна мобільність населення, 
розвиток туристичної галузі та інші глобальні процеси зумовлюють 
посилення ризиків виникнення та розповсюдження заразних хвороб і 
вимагають змін основних, базових підходів до боротьби з цією 
проблемою.  

Зміни, реформування аграрного сектору економіки України 
передбачає також і значні зрушення в агарній науці та аграрній 
освіті, що дозволить посилити інноваційні процеси та зробити 
сільське господарство привабливою зоною для інвестицій. 

Мета даного видання – допомогти читачам зрозуміти, поглибити 
знання стосовно основних інноваційних підходів до управління 
важливими біологічними процесами у ветеринарній медицині; 
принципів класифікації, механізмів дії та схем застосування 
ветеринарних імунобіологічних засобів; життєвої необхідності 
екологізації базових способів боротьби із заразною патологією. 

Хочеться відзначити, що світ чекає від сучасної науки нових 
досягнень і здобуті на сьогоднішній день знання невдовзі можуть 
стати основою майбутніх відкриттів. Ймовірно, що саме дослідження 
в галузі імунології та біотехнології, епізоотології (епідеміології) та 
управлінні біологічними процесами відіграють вирішальну роль у 
ефективному контролі людства щодо інфекційних, алергічних, 
автоімунних, онкологічних та інших захворювань. 

Даний посібник складається із 14 основних розділів.  
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У першому розділі висвітлюються питання, які пов’язані із 
управлінням, керівництвом, керуванням, менеджментом та 
адмініструванням, у т.ч. і управлінням біологічними процесами у 
ветеринарній медицин, що особливо актуально для емерджентих 
інфекцій. 

У другому - визначається роль культури ветеринарних 
організацій в системі управління; акцентується значення для лікаря 
ветеринарної медицини, менеджера та підприємця ветеринарного 
бізнесу тайм-менеджменту, ораторського мистецтва та культури 
ділового спілкування. 

Третій розділ надає характеристику нейроменедменту та 
нейромаркетингу  – як новим напрямкам розвитку знання, яке часом 
перевертає наше уявлення про дійсність. 

У четвертому - досліджуються класифікації як філософська 
категорія, а також питання щодо зв’язків між науками і надаються 
приклади класифікацій у біології та ветеринарній медицині, у т.ч і  
класифікація імунобіологічних засобів. 

П’ятий розділ присвячений системі протиінфекційного захисту 
макроорганізму та його імунобіологічним механізмам, надана 
коротка характеристика інфекційним агентам.  

У шостому - викладені деякі характеристики сучасного стану 
ветеринарної вакцинології, а сьомий розділ надає інформацію 
стосовно використання біопрепаратів для пасивної імунізації на 
основі імунних сироваток та Ig. 

У восьмому - розповідається  про засоби для імунокорекції, 
профілактики і лікування інфекційних хвороб, і, в першу чергу, це 
стосується пробіотиків, пребіотиків, синбіотиків та бактеріофагів, а 
також імуномодуляторів та адаптогенів; відзначається важливість 
активного функцюювання неспецифічної резистентності організму, 
яка розглядається із точки зору теорії НАРО.  

У дев’ятому розділі підняте питання щодо нагальної 
необхідності розробки та впровадження протиепізоотичного бізнес-
плану, а також свідомого використання функцій менеджменту в 
системі організації ветеринарних профілактичних заходів.  
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Десятий розділ стосується маркетингових досліджень у системі 
використання імунобіологічних засобів; визначені біопрепарати, які 
впливають на різні ланки епізоотичного ланцюга; наданий приклад 
дослідження сучасного ринку імунобіологічних препаратів України; 
у одинадцятому - розглянуті питання використання препаратів та 
порядок роботи із імунобіологічними засобами. 

Дванадцятий розділ - «термінологія». Там надаються докладні 
пояснення термінам, що зустрічаються в даній роботі. 

Тринадцятий та чотирнадцятий розділи стосуються 
бібліографії та додатків. В кінці є місце для нотаток. 

Таким чином, видання «Менеджмент та маркетинг у 
ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами 
та імунобіологічними засобами» присвячене новим підходам до 
ефективного використання систем управління у ветеринарній 
медицині.  

Ви, шановний читач, можете спитати: «А що ж у цій, такій 
доволі товстій книжці є нового, іноваційного?». На це питання 
хотілось би дати таку відповідь! У даному посібнику автори 
намагаються привернути увагу читачів до можливості і важливості 
поєднання базових знань, які стосуються епізоотології і 
інфекційних хвороб, а також менеджменту та маркетингу у 
ветеринарній медицині. 

Сподіваємося, що дане видання буде корисним не тільки для 
бакалаврів, магістрів, аспірантів та наукових співробітників, але і для 
практикуючих ветеринарних фахівців (особливо інспекторів 
ветеринаної медицини, керівників ветеринарних підрозділів та їх 
заступників), менеджерів, маркетологів, мерчандайзерів, копірайтерів 
ветеринарної сфери, а також технологів та управлінців тваринницької 
галузі тощо. 

Автори будуть вдячні всім читачам за побажаня та зауваження, 
конструктивну критику та пропозиції щодо удосконалення даного 
видання. Їх можна відправляти електронною поштою за адресою: 
jurstepgo55@gmail.com – Голубу Юрію Степановичу. 




