
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Технологія борошняних кондитерських виробів  

із застосуванням продуктів переробки зерна і круп’яних культур 

 

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) 

 

Обґрунтовано технологічні аспекти і рішення для стабілізації якості та розширення 

асортименту борошняних кондитерських виробів на основі використання борошна з різних 

продуктів переробки зернової і круп’яної сировини, в тому числі побічних. Дані види борошна 

характеризуються унікальними дієтичними властивостями та розрізняються видом та способом 

обробки при їхньому виробництві, що обумовлює прояв різноманітних технологічних, смакових 

та функціональних характеристик борошна з однойменних культур. 

Комбінування борошна із зернових і круп'яних культур (рису, гречки, вівса, ячменю, проса та 

ін.) та побічних продуктів борошномельно-круп'яного виробництва (крихти пластівців і ін.) при 

виробництві борошняних кондитерських виробів дає можливість раціонально використовувати 

ресурси зернової сировини, корегувати технологічні властивості борошна, знизити собівартість 

продукції, комплексно підійти до формування харчової цінності на основі взаємного збагачення 

компонентів дефіцитними нутрієнтами, створити продукцію спеціального призначення та 

урізноманітнити смакові характеристики виробів.  

Особливо актуальною є розробка нових видів борошняних виробів на основі безглютенового 

борошна. Розробка сировинних композицій проведена в залежності їх цільового призначення та 

виду продукції для формування бажаних структурно-реологічних властивостей тістових мас, які 

б забезпечили текстуру, адекватну традиційним видам виробів.  

Інвестиційна привабливість удосконалених технологій нових видів борошняних 

кондитерських виробів полягає в можливості використання побічних продуктів круп'яного 

виробництва (борошно з подрібненої крихти, відсіяної при приготуванні пластівців) та 

задоволення збільшеного попиту на продукцію спеціального призначення. 

Реалізація проекту дозволить розширити асортимент борошняних кондитерських виробів 

підвищеної харчової цінності та спеціального призначення, що може бути привабливим для 

інвесторів, адже останнім часом спостерігається підвищення зацікавленості населення до 

продукції даного сегменту ринку у зв'язку з підвищенням інформованості про принципи і 

необхідність здорового харчування, а також підвищенням поширеності різних видів алергічних та 

інших захворювань. 

Період окупності інвестиційних затрат не перевищує нормативних значень і складає не 

більше 3 років. 

Соціальний ефект від впровадження розробки полягає у збереженні та захисті здоров'я 

людини, більш раціональному використанню ресурсів зернової сировини, розширенні 

асортименту борошняних кондитерських виробів, підвищенні їх якості та харчової цінності. 

На нові види різних за текстурою борошняних кондитерських виробів (бісквітні 

напівфабрикати «Золотий», «Усмішка», «Сонячний», «Гречаний», печиво цукрове «Золотий 

гай», «Тріо», вафлі листові «Ячмінні» та ін.) розроблені пакети нормативної документації  

рецептури, технологічні інструкції, технічні умови, наявні акти апробації в промислових умовах. 

Інновація пройшла промислові випробування в умовах підприємств Арцизького хлібозаводу 

СФГ «Куцарева Ф.С.», ЗАТ «Одесакондитер», ПАТ «Луганськ-Нива». Готові вироби схвалені 

дегустаційними комісіями підприємств. 
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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  

Автори Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузакі О.M. 

 

mailto:nauka@onaft.edu.ua

