
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

1. Назва новації 
 

Технологія виробництва вітамінної кормової добавки 

 

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) 

 

Споживач вимагає від тваринництва безпечної та повноцінної продукції, що в максимальному 
ступені відповідає технологічному призначенню. Для вирішення проблеми підвищення якості та 
кількості тваринницької продукції ефективним засобом впливу на організм тварин можуть бути 
жиророзчинні вітаміни. ЖВ впливають не тільки на кількість продукції тваринництва (рівень 
впливу 4…18 %), але і на її якість. Вітамін Е покращує колір, однорідність м’яса, зменшує вміст 
проміжних продуктів окиснення, холестерину, прогірклий запах і втрату соку, збільшує вихід 
готової продукції з нього, впливає на біологічну повноцінність молока; вітаміни А, Д, ß-каротин 
забезпечують стабільне забарвлення жовтка, кращий зовнішній вигляд яєць, в тушах тварин на 
20,5…21,5 кг більше м’якоті. Жиророзчинні вітаміни є найбільш дефіцитними при звичайному 
складі раціонів. Проблема застосування ЖВ пов’язана з біодоступністю, стабільністю, 
однорідністю розподілу.  

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату 
 Запропоновано новий спосіб підвищення ступеня засвоєння жиророзчинних вітамінів 

шляхом переведення в емульговану форму в умовах in vivo, Розроблено рецептуру ліпідної 
основи з урахуванням біологічної і фізіологічної активності компонентів, яка виконує 
транспортну, стабілізуючу, емульгуючу функцію, із сінергічним ефектом з температурою 
плавлення  
37…38 ºС. 
 Запропоновано новий спосіб стабілізації жиророзчинних вітамінів шляхом їх комбінації в 

певному співвідношенні зі сполуками, що володіють антиоксидантними властивостями; 
Розроблено композицію біоантиокисників з сінергічним ефектом, доцільність використання якої 
підтверджується функціонуванням у складі антиоксидантної системи організму та безпечністю 
отриманої тваринницької продукції. Визначено співвідношення, масову частку її введення. 
 Запропоновано та обґрунтовано удосконалену технологію виробництва вітамінних 

кормових добавок, що містять жиророзчинні вітаміни у легкозасвоюваній формі, стабільні при 

зберіганні;  сформовані із компонентів природного походження, сумісне поєднання яких має 

сінергічний ефект і дозволяє отримувати функціональні кормові продукти.  

У технології комбікормового виробництва використовуються сипкі форми вітамінних 
препаратів, їх вибір обґрунтований тільки відповідністю за технологічними властивостями, не 
враховано їх сумісність та доступність, що робить неможливим дотримання норм годівлі. 
Нестача жиророзчинних вітамінів у раціонах знижує продуктивність тварин, а перевищення норм 
введення призводить до гострої інтоксикації.  

Розроблено рецепти вітамінних кормових добавок з урахуванням різних форм вітамінних 

препаратів жиророзчинних вітамінів, встановлено режими технологічних процесів, обґрунтовано 

технологію виробництва, проведена біологічна та зоотехнічна оцінка ефективності використання 

в годівлі тварин. 

 
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 на Форумі 
 

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; +3 (048) 712-40-11 

факс +38 (048) 724-28-75 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Єгоров Богдан Вікторович, Лапінська Алла Петрівна 
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