
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Розробка технології цукристих кондитерських виробів з синбіотиком 

 

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 перспек-

тивності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

 

Створення нових продуктів (мармеладу, помадних цукерок та зефіру з синбіотиком) для 

споживання людей з порушенням кишкового мікробіоценозу сприяє розширенню асортименту 

кондитерської продукції оздоровчого призначення. 

На основі аналізу технологічних і фізіологічних властивостей про- і пребіотиків розроблені 

практичні заходи, які дозволили отримати мармелад, помадні цукерки та зефір з використанням 

синбіотичного комплексу, що призведе, з одного боку – введення в раціони населення фізіологі-

чно значущих мікронутрієнтів, підвищенню споживчих властивостей і засвоюваності кондитерсь-

ких виробів, а з другого – залученню інтересу споживачів до продукції, що випускається і, як на-

слідок, підвищенню рентабельності підприємства.  

Розроблена технологія виробництва помадних цукерок, желейного мармеладу і зефіру з си-

нбіотичним комплексом, який складається з пробіотиків – іммобілізованих культур біфідобакте-

рій Bifidobacterium bifidum і пребіотика – лактулози. Включення в харчовий раціон розроблених 

виробів забезпечить організм людини не стільки енергетичним і пластичним матеріалом, скільки 

буде контролювати і моделювати конкретні фізіологічні функції, направлені на нормалізацію мік-

рофлори кишечнику; сприятиме підвищенню імунітету людини. 

Використання добавки синбіотику в технології цукристих кондитерських виробів дозволить 

підвищити не тільки їх фізіологічну спрямованість, а й досягнути наступних технологічних ефек-

тів: покращення структурно-механічних властивостей напівфабрикатів; поліпшення органолеп-

тичних властивостей готових виробів; зменшення в рецептурі вмісту цукру на 10 %, уповільнен-

ня процесу «черствіння» виробів внаслідок зменшення втрати вологи. 

Розроблені технології дозволяють одержати цукристі кондитерські вироби з антидисбіотич-

ними властивостями і здатні надавати оздоровчий ефект при наявності дисбактеріозу. 

Отримано 3 патенти України на розроблені кондитерські вироби 

Ринок збуту запропонованих продуктів широкий, оскільки від дисбактеріозу страждає близь-

ко 75…90 % дорослого населення України 

Промислові випробування технології проведені на підприємствах галузі. Відпрацьована тех-

нологія для дрібносерійного виробництва, розроблені проекти нормативної документації. Техно-

логія готова до впровадження. 

 
 
 
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, 712-40-11 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Коркач Г.В. 
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