
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 
 

1. Назва новації 
 

Розробка технології хлібобулочних виробів  

з екстрактами дикорослої та лікарської сировини 

 

2. Інтелектуальна власність 
 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна 
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
 
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

+ Виріб  + Результат науково-дослідних робіт 
+ Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 

 

4. Сфери застосування новації 
 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  
 

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 

- Біохімічні технології 

- Будівництво 

- ВПК та безпека 
- Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 

- Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 
+ Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 
 

Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

 

Розроблена технологія виробництва хлібобулочних виробів, що передбачає використання 

екстрактів з шипшини, глоду, м’яти, меліси та хмелю для ефективного вирішення проблем і 

завдань галузі. Науково обґрунтовано параметри переробки такої дикорослої та лікарської 

сировини в залежності від напрямку її виростання в технології хлібобулочних виробів: як 

джерела біостимуляторів для культивування бродильних мікроорганізмів; коректора видового 

складу та активності мікрофлори в напівфабрикатах; регулятора активності ферментів, 

структурно-механічних властивостей тістових мас; поліпшувача якості хлібобулочних виробів; 

засобу для попередження їх мікробіологічного та окислювального видів псування.  

Комплексний підхід дає можливість виробникам, за умов використання пропонованої 

технології, швидко адаптуватись до значних коливань технологічних властивостей борошна, 

забезпечувати необхідну інтенсивність перебігу мікробіологічних, біохімічних та колоїдних 

процесів у хлібопекарних напівфабрикатах, регулювати їх структурно-механічні характеристики, 

корегувати хімічний склад та фізіологічні властивості продукції, відповідно до сучасних уявлень 

нутриціології. Розроблені технологічні заходи підвищують безпечність хлібних виробів і 

стабільність їх якості протягом регламентованого терміну зберігання, можуть використовуватись 

у популярних технологіях органічної продукції. 

Пропонована технологія є ресурсозберігаючою, адже дозволяє скоротити тривалість процесу 

виробництва, зайнятість обладнання та персоналу, матеріальні та енергетичні витрати при 

збільшенні виходу продукції. Підвищення стабільності показників якості продукції при зберіганні 

разом з покращенням органолептичних характеристик, безпечністю та користю зменшить об'єм 

зіпсованої чи нереалізованої продукції, що повертається на підприємство. Все це позитивно 

впливатиме на техніко-економічні показники роботи підприємств галузі.   

Запровадження технології в умовах підприємств як великої так і малої потужності не 

потребує впровадження додаткового технологічного обладнання. 

В Україні аналогів немає. Готовий продукт має високі споживчі характеристики, харчову і 

біологічну цінність, підвищені антиоксидантні, радіопротекторні, детоксикаційні та 

загальнозміцнюючі властивості, обумовлені високим вмістом вітамінів, мікро- і макроелементів, 

поліфенольних, пектинових та інших фізіологічно активних речовин у складі дикорослої та 

лікарської сировини. 

Результати розробки планується реалізувати у харчовій промисловості для виробництва 

хлібобулочних виробів як масового, так і спеціального, лікувально-профілактичного 

призначення. 

Промислова апробація дослідних партій відбулась на підприємствах СФГ «Куцарев Ф.С.» 

(Арцизький хлібозавод), ПАТ «Луганськ-Нива», ТОВ «Одеська паляниця» та ТОВ «Чарівний 

коровай». 

 
6. Стадія розвитку новації 
На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  

- Концепція, її доказ 

- Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 
+ Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 
+ Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 
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7. Форма представлення новації  
Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   
 

- Демонстраційна модель 

+ Мультімедійна презентація 

- Доповідь 

 
8. Інформація про відповідального, який подає новацію 
 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 

web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  

посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Лебеденко Тетяна Євгенівна 
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