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Управління процесом розробки нового продукту 

 

1. Цілі процесу розробки інновації 

2. Методи досягнення цілей розробки інновацій: 

А) Послідовний і частково паралельний процеси розробки. 

Б)Захисники(покровителі) проектів. 

В)Залучення споживачів і постачальників у процес розробки 

3. Інструменти для покращання процесу розробки інновації. 

А) Контрольні точки 

Б) Розгортання функції якості (РФЯ, QFD) – будинок якості 

В) Проектування з урахуванням вимог виробництва. 

Г) Аналіз типів поломок (відмов) і їх наслідків. 

Д) Комп’ютеризоване проектування і виробництво 

4. Інструменти для оцінки результативності процесу розробки інновації. 

 

1. Цілі процесу розробки інновації 

 

Щоб інновація була успішною, вона мусить одночасно досягати трьох деколи 

суперечливих цілей:  

(1) максимізувати відповідність споживчим вимогам,  

(2) мінімізувати час розробки,  

(3) контролювати витрати на розробку. 

 

2. Методи розробки інновацій: 

 

А) Послідовний і частково паралельний процеси розробки. 
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Рис. 1 – Послідовний та частково паралельний процеси розробки інновацій. 

 

Щоб скоротити процес розробки і уникнути затягування часу і дорогих повторень 

стадій розробки, багато компаній використовують частково паралельний процес 

розробки (деколи вживається термін синхронізований інжиніринг), як показано на рис. 

1 (б).  
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Б)Захисники(покровителі) проектів. 

Частина досліджень розробки інноваційних товарів показала, що фірми повинні 

призначати  і заохочувати вище керівництво очолити або взяти під опіку проекти з 

розробки інновацій.  

Таблиця 1 – П'ять міфів щодо захисту (покровительства) проектів 

Міф 1. Проекти з 

покровителями з вищою 

ймовірністю стануть 

успішними на ринку 

Аналіз статистичних даних щодо використання 

покровителів проектів виявив, що проекти з 

призначеними захисниками зазнають невдачі на ринку з 

такою ж ймовірністю, як і проекти без них. Хоча 

захисники збільшують ймовірність завершення 

проекту, чинники, які визначають ринковий успіх, 

часто поза контролем захисника. 

Міф 2. Покровителі 

беруться за проект, оскільки 

вірять в нього, а не з власних 

інтересів 

Практика показує, що покровителі з більшою 

ймовірністю вибирають ті проекти, які принесуть 

користь їхньому відділу. 

Міф 3. Захисники 

зазвичай залучаються до 

проектів розробки 

радикальних, революційних 

інновацій 

Численні приклади доводять, що захисники можуть з 

однаковою вірогідністю залучатись як до радикальних, 

так і до незначних інновацій 

Міф 4. Захисники 

зазвичай представляють топ-

менеджмент (або навпаки, 

нижчі ланки управління) 

Вчені довели, що і те і інше твердження не відповідає 

істині. Хоча є багато історій про топ-менеджерів, що 

підтримують проекти, і про видатних менеджерів 

нижчої ланки, які завзято борються за успіх проекту, 

реальні дані свідчать, що захисники можуть 

представляти буд-який рівень управління (хоча це не 

означає, що представники різних рівнів однаково 

ефективні) 

Міф 5. Найчастіше 

покровителі представляють 

відділ маркетингу 

Хоча часто наголошують на провідній ролі 

маркетологів при покровительстві проектам, але 

емпіричне дослідження 190 проектів показало, що 

покровителями можуть бути представники різних 

відділів. Конкретніше, 15% захисників було з науково-

дослідних відділів, 14% - з відділів маркетингу, 7% - з 

виробничих відділів, 6% - загальні менеджери, 8% - 

потенційні користувачі інновацій. 

 

В)Залучення споживачів і постачальників у процес розробки 

Лідери споживання – це ті клієнти, які мають ті ж самі потреби (смаки), як і 

більшість ринку, але ці потреби виникають в них на місяці чи роки раніше, ніж у 

більшості ринку, тому вони дуже виграють, якщо ці потреби будуть задоволені. 

Більше деталей – у табл. 3 
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Таблиця 3 – Залучення лідерів споживання 

Теорія в дії: Метод залучення лідерів споживання до розробки концепції продукту 

Hilti AG, європейський виробник будівельних матеріалів та обладнання, 

використовував залучення лідерів споживання при розробці підвіски для кріплення 

труб (сталевої скоби, яка прикріпляє труби до стіни чи стелі будівлі). Спершу фірма 

використала телефонні опитування, щоб визначити, які користувачі мають 

характеристики лідерів споживання (тобто випереджають ринкові тенденції і 

отримають значні переваги від інноваційного продукту). Лідерів споживання 

запросили взяти участь у триденному воркшопі з формування концепції продукту, 

щоб розробити таку систему кріплення труб, яка відповідатиме їхнім потребам. 

Наприкінці воркшопу було обрано єдину конструкцію підвіски для кріплення труб, 

яка найкраще відповідала цілям лідерів споживання. Тоді компанія презентувала цю 

конструкцію дванадцятьом звичайним користувачам (які не були лідерами 

споживання, але мали довготривалі близькі зв’язки з Hilti). Десять з дванадцяти 

користувачів надали новій конструкції перевагу порівняно зі старою, і 9 з 12 

зазначили, що готові заплатити за таку підвіску на 20% дорожче. Проект не лише став 

успішним, але й довів, що залучення лідерів споживання – це дешевше і швидше, ніж 

звичайні методи дослідження ринку, які фірма застосовувала раніше для 

формулювання концепції продукту. Типовий процес розробки інновації у Hilti тривав 

16 місяців і вартував 100 тис. дол., а метод з залученням лідерів споживання зайняв 

лише 9 місяців і обійшовся у 51 тис. дол. 

 

3. Інструменти для покращання процесу розробки інновації. 

Деякі найбільш корисні інструменти, що використовуються для покращання 

процесу розробки інновацій включають контрольні точки, розгортання функцій 

забезпечення якості (т.зв. «дім якості»), проектування з врахуванням вимог 

виробництва, аналіз характерів і наслідків відмов,  та системи комп’ютерного 

конструювання та автоматизованого програмування CAD/CAM. 

 

А) Контрольні точки 

Найбільш широко контрольні точки застосовуються у гейтовій системі управління 

проектом, розробленій Робертом Купером. На рис. 2 представлено типову гейтову 

систему. 

Перед кожною стадією – контрольна точка прийняття рішень. Ці точки повинні 

контролювати якість проекту і гарантувати, що проект виконується ефективно. Точки 

діють як сито, що відбраковує посередні проекти. Кожна точка складається з 3 частин 

– результати (результати попередньої стадії і вхідні дані для подальшої стадії), 

критерії (питання чи показники, що використовуються для прийняття рішення), 

рішення (результат процесу аналізу, рішення можуть бути – продовжувати, 

припинити, зробити паузу чи повторити. також рішення має включати план дій щодо 

наступної точки). 
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Рис. 2 – Типовий гейтовий процес управління проектом від ідеї до запуску. 

 

Точка 1: перевірка ідеї

• Винахід: знаходження ідеї

Точка 2: чи ідея вартує 
подальших досліджень?

• Стадія 1. Визначення масштабу

• Попереднє визначення масштабу проекту, використання 
доступної інформації, щоб обгрунтувати проект

Точка 3: чи модель 
проекту задовільна?

• Стадія 2: Економічна модель проекту

• Більш детальне дослідження (ринкове і технічне), щоб 
побудувати економічну модель: визначення продукту, 
обгрунтування проекту і плану проекту

Точка 4: чи треба 
переходити до 

зовнішнього 
тестування?

• Стадія 3: Розробка

• Детальна конструкція продукту, розробка, перевірка. Також 
розробляються плани виробництва і запуску

Точка 5: чи продукт 
готовий для запуску?

• Стадія 4: Тестування і схвалення

• Тестування нового продукту, його виробництва і маркетингу. 
Може включати виробничі випробування і продні продажі.

• Стадія 5: Запуск

• Повноцінне виробництво, маркетинг і продаж

• Огляд після запуску

• Який досвід ми зібрали?
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Стадія Час Витрати  

0 Є ідея!   

1 Формулювання, опис, ескіз 1 тиждень 100 

2 Проведення попереднього 

аналізу 

2 тижні 1 000 

3 Технічні умови конструкції 1 місяць 10 000 

4А Розробка і тестування 

прототипу 

2 місяці 100 000 
4В Ринкові дослідження 

4С Оцінка стратегічної 

придатності і аналіз ризиків по 

чистій приведеній вартості 

5А Пілотна лінія виробництва 8 місяців 1 млн 

5В Ринкові тестування 

6А Побудова заводу 16 місяців 10 млн 

6В Реклама, запуск, продажі 

 

Рис. 3 – Зростання витрат і часу за стадіями 
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Рис. 4 – Гейтова система управління дослідженнями  Exxon 

 

 

Б) Розгортання функції якості (РФЯ, QFD) – будинок якості 

РФЯ було розроблене в Японії як всеохопний процес покращання комунікації і 

координації між інженерами, маркетингом і виробництвом. Для цього менеджери 

проходять дуже структурований процес розв’язання проблеми. Структурою РФЯ є 

«будинок якості» (див. рис. 5). Будинок якості – це матриця, яка відображає вимоги 

споживачів і характеристики продукту.  

Стадія А 

Визначення 

можливостей 

Точка 

А 

Стадія В 

Наукові 

дослідження 

Точка 

В 

Стадія 1 

Визначення 

варіантів 

Точка 

1 

Стадія 2  

Попередня 

оцінка 

Точка 

2 

Стадія 3 

Розробка 
Точка 

3 

Стадія 4 

Затвердження 
Точка 

4 

Стадія 5 

Комерціалізац

ія 
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Рис. 5 – Дім якості при розгортанні функції якості для автомобільних дверей 

 

Ця матриця заповнюється через серію кроків: 

1. Команда повинна визначити вимоги споживачів.  

2. Команда визначає відносну важливість кожної вимоги з точки зору споживача.  

3. Команда визначає інженерні характеристики, які впливають на функціонування 

продукту. 

4. Команда виводить зв'язок між різними інженерними характеристиками, щоб 

зрозуміти, наскільки одна характеристика може позитивно чи негативно впливати на 

інші.  

5. Команда заповнює тіло матриці. 

6. Команда перемножує рейтинг важливості для споживача кожної риси на 

значення інженерної характеристики. 

7. Команда оцінює конкурентів.  

8. Використовуючи відносну важливість кожної інженерної характеристики і 

оцінку продуктів конкурентів (з попереднього кроку) команда визначає цільові 

значення для кожної характеристики конструкції. 

9. Після цього розробляється товар згідно з вимогами, визначеними у пункті 8.  

 

В) Проектування з урахуванням вимог виробництва. 

Ще один метод полегшення взаємодії між інженерами і виробництвом і врахування 

виробничих можливостей ще на ранніх стадіях процесу розробки товару – це 

використання проектування з врахуванням вимог виробництва (ПВВВ). Як і РФЯ, 
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ПВВВ – це простий спосіб структурування процесу розробки інновації. Таблиця 4 

підсумовує часто використовувані правила конструювання, а також їх очікуваний 

вплив на результати. 

 

Таблиця 4 – Правила конструювання для промислових товарів 

Правило конструювання Вплив на результативність 

Мінімізація кількості запчастин в 

товарі 

Спрощує зборку, знижує прямі затрати праці, 

знижує витрати на транспортування і зберігання 

матеріалів, покращує якість 

Мінімізація кількості видів 

запчастин (використання 

однакових запчастин для різних 

моделей товару) 

Знижує витрати на транспортування і 

зберігання, покращує економію масштабу 

(обсяги збільшуються через спільність 

запчастин) 

Усунення коригування Знижує помилки при зборці (збільшує якість), 

дозволяє автоматизувати процес, збільшує 

продуктивність і пропускну здатність 

Усунення кріплень Знижує помилки при зборці (збільшує якість), 

знижує прямі затрати праці, знижує скрипіння і 

тріск, покращує міцність, дозволяє 

автоматизувати процес. 

Усунення нерухомих і незнімних 

компонентів 

Знижує витрати переходу на нову модель, 

знижує необхідну суму інвестицій 

 

Г) Аналіз типів поломок (відмов) і їх наслідків. 

Аналіз типів відмов і їх наслідків (АТВН) – це метод, за допомогою якого фірми 

визначають потенційні відмови в їхніх системах, класифікують їх відповідно до 

серйозності і розробляють план, як запобігти їхній появі.  

  

Д) Комп’ютеризоване проектування і виробництво 

Комп'ютеризоване проектування (CAD) – це використання комп’ютерного 

забезпечення для створення і перевірки товарів.  

Комп’ютеризоване виробництво (CAM) – використання у виробництві процесів, які 

контролює комп’ютер. 

 

Таблиця 5 – CAD 

Теорія в дії: Комп'ютеризоване проектування яхти 

Команда Нової Зеландії виявила переваги хитромудрих технік комп’ютеризованого 

проектування ще у 1995 році, коли розробляла проект яхти для Кубку Америки. 

Раніше команда завжди розробляла маленькі прототипи яхт і тестувала ці моделі у 

басейні з водою. Але щоб виготовити такий прототип, потрібні були місяці роботи і 

майже 50 000 доларів на кожну модель. Цей факт зменшував кількість можливих 

варіантів проектування, які можна було розглянути при підготовці. Однак при 

використанні комп’ютеризованого проектування команди могли розглянути багато 

різних характеристик проекту швидко і дешево. Коли у комп’ютер введено базовий 
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проект, різноманітні характеристики можна додавати за кілька годин за невеликих 

витрат, що дає можливість глибше дослідити кінцевий результат. Комп’ютеризоване 

проектування дозволяє уникнути деяких проблем при збільшенні масштабів 

прототипу (деякі частини маленьких моделей по-іншому впливають на течію води, ніж 

частини великих човнів, тому тестування дає неточні результати). 

Команда все ще створює прототипи але тільки після оцінки широкого набору різних 

альтернативних конструкцій за допомогою комп’ютеризованого програмування. Як 

зазначав член команди Дейв Еган «Замість того, щоб використовувати дві-три моделі, 

ми можемо конструювати, тестувати і удосконалювати безперервно. Команда часто 

веде неформальні обговорення питань, пов’язаних з проектом, робить ескізи на 

серветках і просить мене перевірити їх на моделі. Якби при цьому використовувались 

традиційні методи, то довелось би чекати місяці, а за цей час ідеї би вже розвинулись 

настільки, що результати експерименту вже б нікого не цікавили» 

 

 

4. Інструменти для оцінки результативності процесу розробки інновації. 

Багато компаній використовують спеціальні системи оцінок для перевірки, як 

проходить процес розробки інновацій.  

Табл. 5 – Приклад оцінки процесу розробки інновації 

Теорія в дії: Розбір польотів від Microsoft 

У Microsoft майже всі проекти після завершення обговорюються, або для них 

складається письмовий звіт, щоб компанія могла навчитись з досвіду кожної розробки. 

Ці розбори польотів, як правило, дуже щирі, і можуть виявитись надзвичайно 

гострими. Як зазначав один з менеджерів Microsoft: «Цей звіт робиться, щоб ви самі 

себе відшмагали». Інший менеджер Microsoft казав, що культура компанії передбачає 

високу вимогливість до себе: не можна зробити «більш-менш» і на цьому 

задовольнитись. Щоб написати заключний звіт, команді потрібно від 3 до 6 місяців, 

при чому сам звіт може бути як менше 10 сторінок, так і більше 100.  Ці розроби 

польотів описують діяльність з розробки інновації, команду, дані щодо розміру 

продукту (наприклад, кількість рядків коду) і його якості (наприклад, кількість багів), 

а також оцінюють, що вдалося, що не вдалося і що треба зробити, щоб наступного 

разу вийшло краще. Ці звіти поширюють між членами команди і топ-менеджементом 

компанії. 

 

Вимірювання успішності процесу розробки інновації може допомогти менеджерам: 

- Визначити, які проекти досягли своєї мети і чому 

- Порівняти результати своєї компанії з конкурентами або з минулим досвідом 

компанії 

- Покращити розподіл ресурсів і винагороду працівників 

- Удосконалити майбутню інноваційну стратегію. 

Критерії оцінки процесів розробки інновації 

Багато компаній використовують низку методів, щоб виміряти ефективність і 

продуктивність процесу розробки. Ці критерії охоплюють різні виміри здатності 

компанії успішно провадити проект через процес розробки. Щоб використовувати такі 
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методи, перш за все треба визначити, коли саме виміри будуть проводитись, щоб 

отримати точний вимір поточної діяльності компанії. Також менеджерам буде легше 

прорахувати результати. Потрібно відповісти на наступні питання: 

1. Яким є середній цикл розробки інновації? Як він змінюється в залежності від 

різних типів проекту? 

2. Який відсоток інноваційних проектів протягом останніх 5 років завершились 

вчасно? 

3. Який відсоток інноваційних проектів протягом останніх 5 років вклались у 

бюджет? 

4. Який відсоток інноваційних проектів протягом останніх 5 років завершились 

розробкою готового продукту? 

Також фірми використовують низку методів, щоб оцінити свою інноваційну 

діяльність. Ці виміри дають загальну картину віддачі від вкладених коштів, яку фірма 

отримує від своїх інновацій. Такі оцінки включають: 

1. Яким є коефіцієнт рентабельності інновацій? (цей показник оцінює 

співвідношення загального прибутку від нових продуктів до загальних витрат, 

включаючи витрати на дослідження, устаткування, вивід на ринок і початковий 

маркетинг) 

2. Який відсоток проектів досягнув запланованого обсягу продажів? 

3. Який відсоток доходів отримується від продуктів, розроблених протягом останні 

5 років? 

4. Яке співвідношення успішних проектів до загального портфелю проектів? 

 

Словник: 

Development cycle time 

Partly parallel development process 

Lead users 

Crowdsourcing 

Go/kill decision points 

Three-dimensional printing 


