
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Розробка нових видів пробіотичних продуктів і добавок 

 

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) 

 

Завдяки комплексній переробці вторинних продуктів переробки зерна розроблені технології 

отримання функціонально фізіологічних інгредієнтів. Досліджено біохімічний склад пшеничних і 

житніх висівок, на підставі чого зроблено висновки про можливість їх використання як джерела 

для виробництва функціонально фізіологічних інгредієнтів. 

 Обрано ферментні препарати, які здатні активно проводити деградацію полісубстратного 

комплексу висівок – α-амілаза, глюкоамілаза, протеаза, мультиферментний препарат Viscozyme 

L. В умовах експерименту визначено оптимальні умови ферментолізу пшеничних і житніх 

висівок, за яких вихід цільових компонентів набуває максимуму. Охарактеризовано біохімічний 

склад та фізіологічні властивості отриманих ферментолізатів пшеничних і житніх висівок, які 

підтверджують доцільність використання методів біомодифікації для вилучення вуглеводно-

білкової суміші, поліфенолів, ксилоолігосахаридів та активованих харчових волокон. 

Оптимізовано параметри процесу ферментолізу пшеничних і житніх висівок.  

Розроблено та економічно обґрунтовано технології отримання вуглеводно-білкового 

концентрату, сиропу БАВ, препарату ксилоолігосахаридів «Пребіксилтм» та препарату 

поліфенолів «Зепофентм». Медико-біологічними дослідженнями доведено безпеку та 

ефективність використання препарату поліфенолів «Зепофентм» як антиоксиданта. На підставі 

отриманих результатів розроблено біотехнологію отримання функціональних інгредієнтів із 

зернової сировини, яка дозволяє отримувати продукти, що мають пребіотичну й антиоксидантну 

активність. 

Розроблено проект нормативної документації на отримання функціональних інгредієнтів: 

препаратів на виробництво функціонального харчового інгредієнта «Пребіксил тм» (ТУ У 24.14-

02071062- 001: 2015 і ТІ) на основі КОС та функціонального харчового інгредієнта 3 

«Зепофентм» (ТУ У 24.14 - 02071062 - 002: 2015 і ТІ) на основі поліфенолів.  

Собівартість отриманих функціональних інгредієнтів в порівнянні з існуючими аналогами всіх 

препаратів нижча на 50 %, а препарату «Зепофентм» на 10 %.  

Економічний ефект від впровадження розробленої технології становить – 645 тис. грн.  

Термін окупності проекту становить 1 рік 2 місяці. 

Матеріали, що представляються інвесторові: проект НТД - ТУ і ТІ. 

Промислова апробація проведена на ТОВ НВП «Аріадна» (м. Одеса). 

 
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 Капрельянц Леонід Вікторович 
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