
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Борошняні кондитерські вироби на основі борошна спеціального 

призначення 

 

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) 

Використання пшеничного борошна з найбільш придатними характеристиками для 

виробництва певних борошняних виробів вже давно практикується за межами нашої країни. Але 

за існуючими стандартами нашої країни пшеничне борошно класифікується лише за сортами. 

Використання різних типів борошна при виробництві кожної з груп борошняних виробів у нашій 

країні відсутнє. Це призводить до ускладнення роботи технологів та не сприяє стабільній якості 

готових виробів. 

До одних з останніх досягнень одеських селекціонерів і вчених відноситься виведення нових 

сортів пшениці (ваксі та екстра-м’якозерної), борошно з яких істотно відрізняється за 

технологічними властивостями від хлібопекарського.  

За результатами комплексу теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано 

вибір груп борошняних кондитерських виробів, для виробництва яких доцільно використовувати 

борошно з нових видів пшениці. У результаті розробки відповідних технологічних рішень, 

встановлення раціонального співвідношення рецептурних компонентів при внесенні борошна 

пшениці ваксі та бісквітного борошна для виробництва борошняної кондитерської продукції 

удосконалено технології виробництва різних за текстурою виробів, в тому числі зі зниженою 

цукроємністю. 

Реалізація проекту завдяки використанню нових видів борошна зі специфічними 

характеристиками при виробництві різних за текстурою борошняних кондитерських виробах 

дозволить інтенсифікувати технологічний процес виробництва, забезпечити покращення та 

стабілізацію якості галет «Особливі», кексів «Здоров`я-к», пряникових виробів «Ладожські нові» і 

ін., їх свіжості протягом гарантійного терміну зберігання, запобігти використання поліпшувачів 

неорганічного походження. 

Термін окупності проекту становить 1,3…1,7 років. 

Матеріали, що представляються інвесторові: проект НД - рецептури, ТІ і ТУ, розрахунки 

економічної ефективності і рентабельності виробів, що пропонуються до виробництва. 

Проведена промислова апробація та впровадження дослідних партій борошняних 

кондитерських виробів різної текстури на ЗАТ «Одесакондитер», ПАТ «Луганськ-Нива», ТОВ 

«Чарівний коровай». 

 
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 Іогачова К.Г., Макарова О.В., Хвостенко К.В. 

 

mailto:nauka@onaft.edu.ua

