
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

РОЗРОБКА РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ  

ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ 

 

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

 Новація запатентована  В яких країнах:  
    

 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) 

 

Складання науково обґрунтованих раціонів харчування для лікування та профілактики 

цукрового діабету ІІ типу - актуальна задача, так як поширеність хвороби у світі має постійну 

тенденцію до зростання (через багаторічні помилкові дієтичні рекомендації), а за характером 

перебігу він є важким прогресуючим захворюванням. Основою лікування цукрового діабету ІІ 

типу є правильно побудований раціон харчування.  

Первинним, що запускає механізм виникнення діабету ІІ типу є порушення в тих базових 

системах регуляції гомеостазу, які відповідальні за нутритивне забезпечення клітин і тканин 

людини численними фізіологічно активними функціональними інгредієнтами. Ці порушення 

викликані хронічним дефіцитом в організмі сучасної людини рідини, численних макро- і 

мікроелементів. Різні стресові впливи, що перевищують за силою і тривалістю компенсаторні 

можливості людини, ще більшою мірою прискорюють і поглиблюють цей дефіцит. Саме 

відсутність в організмі людини вкрай необхідних для нормальної життєдіяльності кількостей 

біозасвоюваних сотен мікронутрієнтів і функціонально активних інгредієнтів, що надходять з 

продуктами харчування або утворюються ендогенно клітинами кишечника і представниками 

симбіотичного мікрофлори, лежить в основі виникнення та прогресування цукрового діабету ІІ 

типу. Проведений порівняльний аналіз макро- та мікронутрієнтного складу раціонів харчування 

хворих на цукровий діабет ІІ типу та здорових осіб. Встановлено, що раціони харчування треба 

збагачувати наступними мікронутрієнтами: вітамінами групи В, біотином, вітамінами А, Е, D, С, 

мінеральними речовинами магнієм, цинком, кальцієм, селеном, марганцем, хромом, сіркою. 

Водночас, треба знижувати вміст натрію, заліза та фтору.  

Хворим даються рекомендації щодо харчування згідно з 9 дієтою. В описанні дієти 

наведений перелік дозволених та заборонених продуктів, способи їх теплової обробки, а також 

приклади складання денного раціону харчування з зазначенням дрібного прийому їжі. Діабет – 

хвороба, яка потребує періодичного відвідування санаторіїв-профілакторіїв. У санаторіях 

складають узагальнений раціон харчування, згідно дієти 9, який відрізняється за масовою 

часткою  основних макро- та мікронутрієнтів від раціону здорової людини. Зазначені раціони 

харчування, звичайно, мають загальний характер та не враховують індивідуальні фізіологічні 

особливості хворого.  

Проведений ретельний аналіз та порівняння макто- та мікронутрієнтного складу раціонів 

харчування хворих на цукровий діабет та здорових людей, що дає можливість у індивідуальному 

порядку давати рекомендації хворим особам щодо щоденного їх раціону харчування. 

На даному етапі роботи необхідно: по-перше, створити бази даних хімічного складу страв, 

рекомендованих при цукровому діабеті ІІ типу, по-друге,  розробити технологічні підходи, щодо 

збагачення продукції харчування необхідними компонентними, по-третє, розробити програмне 

забезпечення та визначитися з критеріями, за якими буде формуватися індивідуальний раціон 

харчування хворої людини. Критеріями вибору, для початку, пропонуємо встановити загальну 

кількість білків, жирів, вуглеводів, а також мінімальний вміст омега-3- жирних кислот та 

максимальний вміст простих вуглеводів та крохмалю. Крім того, ввести мінімальні значення 

присутності у раціоні вітамінів групи В, біотину, вітамінів А, Е, D, С, мінеральних речовин магнію, 

цинку, кальцію, селену, марганцю, хрому, сірки, та максимальні значення за натрієм, залізом та 

фтором. 
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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 

 
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 Козонова Юлія Олександрівна 
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