
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТРАКТІВ З РОСЛИННОЇ 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) 

 

У рослинній сировині багато корисних речовин, які виявляються в рівних, а іноді і в більш 

високих концентраціях, ніж в застосовуваних лікарських засобах. Рослинні екстракти з такої 

сировини являють собою унікальні комплекси вітамінів, макро- та мікроелементів, які здавнини 

розроблялись для лікування людей від багатьох захворювань, а також як профілактичний та 

оздоровлюючий засіб. Фітоконцентрати  відіграють визначальну роль у пристосуванні організму 

до несприятливих впливів зовнішнього середовища, у зміцненні здоров'я і гармонійному 

розвитку людей. 

Вивчено можливості використання електромагнітного випромінювання при екстрагування 

рослинної сировини, що є переспективним напрямком, оскільки його застосування дозволяє не 

тільки підвищити ефективність процесу, зменшити габаритні характеристики обладнання та 

знизити величину витрат електричної енергії, але й підвищити якість отриманого продукту за 

рахунок інактивації окисних ферментів у рослинних тканинах, зменшення кількості мікрофлори.   

Отримано 3 патенти України на корисну модель. 

На основі рослинної сировини розроблено зразки фітоконцентратів. Спосіб дозволяє 

одержувати екстракти з концентрацією сухих речовин 80% і навіть вище. Розроблено рецептури 

та технології напоїв на основі рослинних екстрактів. Біологічна активність отриманих напоїв 

складає 147-187 ум. од., а концентрованих екстрактів до 14000 ум. од. 

Отримані фітоконцентрати можуть бути впроваджені на підприємствах громадського 

харчування як компонент страв та напоїв, а також промислових підприємствах, що виготовляють 

екстракти з рослинної сировини. 

Проведено дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників усіх розроблених 

зразків продуктів. Отримано технічну документацію – ТІ та ТУ та тимчасові технологічні картки. 

 

 

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 
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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 Бурдо А.К. 
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