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Metody badań nowych produktów w pierwszych etapach  
cyklu innowacyjnego

Streszczenie

Innowacje produktowe stanowią jedną z głównych grup działań w ramach jed-
nego z podstawowych elementów marketingu jakim jest kształtowanie produktu 
(zarządzanie produktem). Innowacje te nie są jednak dostatecznie prowadzone 
w polskich przedsiębiorstwach, co stawia je w końcówce rankingów w tym zakresie 
w krajach Unii Europejskiej i jednocześnie znacznie obniża ich konkurencyjność. 
Celem artykułu jest uporządkowanie metod badań nowego produktu w pierwszych 
dwu etapach cyklu innowacyjnego. Temat zawarty w tytule mieści się w zakre-
sie zastosowań badań marketingowych. Koncepcyjny charakter opracowania ma 
wpływ na wykorzystane podejście metodyczne, w ramach którego zastosowane zo-
staną metody klasyfikacji, systematyzacji oraz ujęcie systemowe.

Słowa kluczowe: badania marketingowe, cykl innowacyjny, faza planistyczno-
-koncepcyjna, metody badań nowego produktu.

Kody JEL: M31, O12, O30

Wstęp

Innowacje produktowe są jednym z wielu obszarów zastosowań badań marketingowych, 
których przedmiotem są działania prowadzone wewnątrz przedsiębiorstwa. W literaturze 
pojęcie innowacji definiuje się szeroko i wąsko. Jedną z szerszych definicji, z rynkowego 
punktu widzenia, sformułował P.F. Drucker (1986, s. 48), rozumiejąc innowacje jako „...
zmianę wartości i poziomu satysfakcji konsumenta drogą wykorzystania dostępnych zaso-
bów” oraz traktując je jako specyficzny środek przedsiębiorczości. Znacznie węższy punkt 
widzenia prezentuje J. Dietl (1985, s. 257), który twierdzi, że „nowym produktem może być 
tylko ten, który został uznany za nowy (odmienny od istniejących) przez konsumentów lub 
innych finalnych nabywców na docelowym rynku”. 

W nowszych pracach, głównie z zakresu podstaw marketingu, autorzy próbują w swo-
ich definicjach łączyć podejście rynkowe (odzwierciedlają je dwie podane wyżej definicje) 
z podejściem technicznym. „Produkt nowy rozpatrywany z punktu widzenia przedsiębior-
stwa wytwórczego to przede wszystkim produkt o nowych rozwiązaniach technicznych 
i technologicznych (...) rozpatrywany z punktu widzenia konsumenta, to przede wszystkim 
produkt zaspokajający nowe potrzeby lub zaspokajający w odmienny sposób potrzeby już 
istniejące” (Garbarski i in. 2000, s. 309).
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Przedmiotem badań marketingowych są nowe produkty występujace w różnych odmia-
nach: nowości absolutne, nowe produkty dla nabywców, nowe linie produktów, modyfikacje 
produktów istniejących itp. Przyjmując, że innowacyjność produktu ma tylko dwie odmia-
ny, czyli produkt nowy dla rynku oraz produkt nowy dla firmy, wykazano w rezultacie prze-
prowadzonego badania wykazano, że tylko produky nowe dla rynku mają pozytywny wpływ 
na efektywność gospodarowania, mierzoną premią cenową, wzrostem sprzedaży i zyskow-
nością (Leskiewicz-Sandvik, Sandvik 2003). 

Badania marketingowe są prowadzone we wszystkich etapach cyklu innowacyjnego, ale 
z różnym nasileniem. Nie wszyscy autorzy podzielają to przekonanie. Wymieniają przy tym 
różną liczbę etapów oraz różnie je nazywają. Dlatego w dalszej części artykułu chcemy 
uzasadnić konieczność prowadzenia takich badań przynajmniej w pierwszych dwu etapach 
cyklu innowacyjnego oraz dokonać pewnego uporządkowania metod badawczych w nich 
wykorzystywanych.

Etapy cyklu innowacyjnego i badania w nich stosowane

W coraz bardziej licznej literaturze na temat innowacji produktowych publikowane są 
różne modele cyklów innowacyjnych z różną liczbą etapów i odmiennymi ich nazwami. 
Opisy tych etapów zawierają często charakterystyki metod badań marketingowych w nich 
stosowanych. Te różne podejścia w zakresie modeli innowacyjnych oraz ich przykłady wy-
czerpująco omawia m.in. B. Sojkin (2012, s. 11-19). W znacznej ich większości na początku 
cykli innowacyjnych autorzy wymieniają etapy generowania (wytwarzania) pomysłów na 
nowy produkt wraz z etapem ich przesiewania (wstępnej selekcji). Bardzo rzadko natomiast 
wymienia się na początku cyklu etap planowania procesu tworzenia nowych produktów.

Badania marketingowe są wykorzystywane – w mniejszym lub większym zakresie – we 
wszystkich etapach cyklu innowacyjnego. W tabeli 1 zostały sklasyfikowane te metody we-
dług kryterium faz i etapów tego cyklu. Cały cykl został podzielony na dwie główne fazy: 
planistyczno-koncepcyjną oraz materializacyjną. W pierwszej fazie produkt nie występuje 
jeszcze w postaci materialnej. Jest przedmiotem planowania, ma postać pomysłu, a następ-
nie – koncepcji w różnej formie (werbalnej, pisemnej, graficznej, modelowej, pokazowej). 
W drugiej fazie nowy produkt występuje już w postaci materialnej, czyli wytworzonego na 
podstawie projektu prototypu. Postać nowego produktu w poszczególnych etapach cyklu 
jest podstawowym kryterium różnicującym stosowane metody badań marketingowych.

Ukazana w tabeli 1 sekwencja działań innowacyjnych i badawczych nie wyczerpuje 
wszystkich działań składających się na ten proces. Większość etapów kończy się bowiem 
oceną i (lub) podjęciem decyzji o przejściu do następnego. Na przykład po badaniach ak-
ceptacyjnych – i ewentualnie uzupełniających – prototypów podejmuje się decyzję, które 
z nich należy odrzucić, a które dalej rozwijać. Tego typu decyzje nazywane są w literaturze 
bramami (Sojkin 2012, s. 18; Rutkowski 2007, s. 61–65) i są podejmowane indywidualnie 
przez kierowników lub ich zespoły na podstawie wyników przeprowadzonych w poprzed-
nich etapach badań marketingowych i technicznych.
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Tabela 1
Rodzaje i metody badań marketingowych w poszczególnych etapach  
cyklu innowacyjnego  

Fazy cyklu Etapy cyklu Wybrane rodzaje i metody badań (w tym analiz)

Faza 
planistyczno-
koncepcyjna

Etap 1. Opracowanie planu 
nowego produktu

1.1. Badania wstępne rynku
1.2. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa
1.3. Analiza celów i środków ich realizacji

Etap 2. Gromadzenie pomysłów  
na nowe produkty

2.1. Metody zbierania pomysłów
2.2. Metody tworzenia pomysłów

Etap 3. Wstępna selekcja 
pomysłów

3.1. Metody selekcji wstępnej
3.2. Metody selekcji zasadniczej
3.3. Metody podsumowujące

Etap 4. Opracowanie koncepcji 
nowych produktów i ich badania

4.1. Badania wstępne
4.2. Metody ilościowe
4.3. Metody jakościowe

Etap 5. Analizy ekonomiczno-
finansowe

5.1. Metody prognozowania sprzedaży
5.2. Metody analizy kosztów i zysków

Faza 
materializacyjna

Etap 6. Opracowanie i ocena 
projektów nowych produktów

6.1. Metody oceny poszczególnych projektów
6.2. Metody wielowymiarowe oceny projektów

Etap 7. Konstrukcja i badania 
prototypów

7.1. Badania laboratoryjno-techniczne (typu alfa)
7.2. Badania akceptacyjne (typu beta)
7.3. Badania uzupełniające (typu gamma)

Etap 8. Produkcja serii próbnych 
oraz badania rynkowe i ocena 
marketingu próbnego

8.1. Badania standardowe
8.2. Badania kontrolowane i symulacyjne
8.3. Badania wirtualne

Etap 9. Komercjalizacja 
nowego produktu i badania 
komercjalizacyjne

9.1. Badania dla potrzeb planowania komercjalizacji
9.2. Badania w zakresie realizacji planów
9.3. Badania dyfuzji innowacji i inne badania

Źródło: opracowanie własne.

Na liczbę i rodzaj etapów w cyklu innowacyjnym wpływa rodzaj produktu, rodzaj jego 
nowości, rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa oraz jego doświadczenia w zakresie procesów 
innowacyjnych, posiadane zasoby. Część działań innowacyjnych nie ogranicza się do jedne-
go etapu, lecz są prowadzone lub kontynuowane w innych. Na przykład planowanie nowego 
produktu jest zwykle przedmiotem modyfikacji w następnych etapach, analizy ekonomicz-
no-finansowe mogą się zaczynać wcześniej i być kontynuowane później. Nowsze koncepcje 
modeli procesów innowacyjnych zakładają skracanie cykli i nakładanie się wielu działań. 
Jest to m.in. rezultatem zwiększonej presji ze strony wymagań rynkowych oraz coraz szer-
szego korzystania z sieci internetowej.

Metody badań w etapie planowania nowego produktu

Plan nowego poduktu – jako wynik planowania – ma przede wszystkim pomóc kie-
rownictwu zarządzającemu procesami innowacyjnymi nie tylko w prawidłowym ich prze-
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prowadzeniu, ale także w koordynacji pracy różnych specjalistów biorących udział w tych 
procesach. Chodzi zwłaszcza o skuteczne współdziałanie między specjalistami od marketin-
gu (w tym badań marketingowych), badań techniczno-rozwojowych, finansów i produkcji. 
Specjalne badania oraz obserwacja praktyki w zakresie wspomnianych procesów wyraźnie 
i jednoznacznie wskazują, że współpraca daje najbardziej pożądane efekty w postaci uda-
nych nowych produktów (Brdulak 2005, s. 65-69; Eppinger 2001; Krawiec 2001, s. 17-18).

Plan nowego produktu ma cechy planu strategicznego ze względu na długi horyzont 
czasowy (często wieloletni) oraz szeroki zakres działań. Ponadto plan ten obejmuje swoim 
zakresem co najmniej kilka planów szczegółowych (operacyjnych), jak plan sprzedaży no-
wego produktu, plan jego promocji, plan badań marketingowych, plan wprowadzenia na ry-
nek i inne. Opracowanie planu nowego produktu obejmuje więc podobne etapy jak w planie 
strategicznym, czyli badania wstępne (w tym analizę sytuacji przedsiębiorstwa), ustalenie 
celów oraz określenie środków ich realizacji (Kaczmarczyk 2011, rozdz. 2). Natomiast sam 
proces innowacyjny (etapy 2-9 w tabeli 1) jest okresem realizacji i kontroli tego planu.

Badania wstępne ogniskują się na potrzebach (i ich zmianach) potencjalnych nabywców 
nowych produktów, działalności konkurencji, aktualnym i przewidywanym stanie rynku. 
Wyniki tych badań powinny dać wstępny obraz rynku i odpowiedź na pytanie, czy uzasad-
niona jest praca nad nowym produktem. Na podstawie zebranych ze źródeł wtórnych i pier-
wotnych danych przeprowadza się analizę sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębior-
stwa związanej z nowym produktem. Większość danych to dane zewnętrzne. W analizie tej 
znajdują zastosowanie znane metody analiz sytuacyjnych, w tym strategicznych (Gierszewska 
i Romanowska 2002). Pouczającym przypadkiem badań wstępnych jest firma amerykańska 
Gannett Company Inc., która w roku 1982 wprowadziła z powodzeniem nowy ogólnokrajowy 
dziennik „USA Today”, mimo przepowiedni analityków giełdowych i wydawców prasowych 
w całym kraju o braku zapotrzebowania na nową gazetę (Thomas 2001, s. 122-124).

Ustalenie celów nowej produkcji wymaga zwykle dodatkowej informacji. W związku 
z tym dane zbiera się nie tylko od kierownictwa odpowiedzialnego za nowy produkt, ale 
także od ekspertów z różnych działów przedsiębiorstwa oraz z różnych źródeł zewnętrz-
nych. Przed ostatecznym ustaleniem celów są one niekiedy dyskutowane z pracownikami, 
co może być poprzedzone określonymi badaniami wewnętrznymi. Zwykle cele te wyzna-
cza i akceptuje naczelne kierownictwo. Ustalone cele mogą być jeszcze modyfikowane pod 
wpływem zbieranych na bieżąco danych o zmianach w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. 

Określenie środków realizacji celów obejmuje głównie (poza budżetem planu) opraco-
wanie programu działań niezbędnych do wytworzenia nowego produktu. Należy także za-
planować niezbędne działania marketingowe, w tym badania dotyczące nie tylko samego 
produktu, ale także jego wyposażenia, jak opakowanie, cena i marka towarowa. Do istot-
nych środków realizacji celów zapisanych w planie należą także strategie, które są sporzą-
dzonymi na piśmie koncepcjami długookresowych działań i metod służących stworzeniu 
nowego produktu. Do opracowania tych programów i strategii potrzebne są różne dane. Są 
to głównie dane na temat zasięgu obsługiwanego rynku, struktury nabywców, konkurencji, 
dostawców oraz otoczenia ekonomicznego, technologicznego i prawnego.
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Metody gromadzenia pomysłów na nowy produkt

Gromadzenie pomysłów odbywa się zarówno przez ich zbieranie, jak i tworzenie. Jest to 
pierwszy etap realizacji planu nowego produktu. W etapie tym występuje szczytowe nasile-
nie zaplanowanych czynności badawczych koncentrujących się głównie na zbieraniu danych 
ze źródeł wtórnych i pierwotnych, które znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
przedsiębiorstwa. Więcej uwagi poświęcimy metodom zbierana pomysłów. Tabela 2 zawie-
ra przykładowe – głównie pierwotne – źródła pomysłów i inspiracji nowych produktów.

Tabela 2
Przykłady wewnętrznych i zewnętrznych źródeł pomysłów i inspiracji  
nowych produktów

Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne

1.Kadra badawczo-rozwojowa
2. Kadra marketingowa
3. Pracownicy przedsiębiorstwa
4. Uczestnicy sesji tworzenia pomysłów
5. Kierownictwo przedsiębiorstwa
6. Wynlazcy i projektanci przedsiebiorstwa
7. Wewnętrzne bazy danch

1. Nabywcy
2. Konkurenci
3. Przedsiębiorstwa zrzeszone
4. Wynalazcy spoza przesiębiorstwa
5. Instytucje rządowe
6. Pośrednicy i sieć internetowa
7. Zewnętrzne ośrodki naukowo-badawcze

Źródło: jak w tabeli 1.

Zbieranie pomysłów zaczyna się zwykle od źródeł wtórnych wewnętrznych, ze względu 
na łatwy do nich dostęp i krótki czas. Stanowią też one największy potencjał pomysłów na 
nowy produkt. Z pierwotnych źródeł wewnętrznych, głównie od uczestników formalnych 
sesji pochodzi ponad 55% wszystkich idei (Kotler, Armstrong 1989, s. 279). Znaczącym ich 
źródłem są pracownicy przedsiębiorstwa, w tym wynalazcy i projektanci oraz kierownictwo. 
Ci ostatni mogą zgłaszać pomysły pod warunkiem, że nie będą ich faworyzować (popieranie 
własnych pomysłów przez kierownictwo jest jedną z głównych przyczyn nieudanych pro-
duktów). Jednym z najlepszych źródeł pomysłów są sprzedawcy, ponieważ kontaktują się 
codziennie z klientami i bezpośrednio obserwują rynek. Również pracownicy marketingu 
w rezultacie prowadzenia ciągłych badań marketingowych (w tym monitoringu) oraz komu-
nikacji z rynkiem znają najlepiej tendencje rynkowe oraz potrzeby nabywców.

Ogromna i ciągle szybko rosnąca masa danych (big data) dostępna głównie ze źródeł 
wtórnych wymaga ich uporządkowania dla celów zbierania pomysłów na nowe produkty. 
Tabela 3 stanowi propozycję takiej klasyfikacji, w której głównymi kryteriami są granice or-
ganizacyjne przedsiębiorstwa oraz dane ze źródeł sieciowych (głównie internetowych) oraz 
pozasieciowych. Duża liczba źródeł wtórnych i pierwotnych zwiększa znacznie nie tylko 
liczbę pomysłów, ale stwarza także problemy z ich efektywnym wykorzystaniem. Na efek-
tywność tę pozytywnie wpływa większa różnorodność źródeł i pochodzących z nich pomy-
słów – im większa jest ta różnorodność, tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania 
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udanych pomysłów (Zahay i in. 2004, s. 658-659). Jednakże tylko część tych źródeł może 
zawierać pomysły bezpośrednio przydatne do powstania nowego produktu. Zaliczyć do nich 
można na przykład rejestry i biuletyny patentowe, niektóre raporty (głównie akwizycyjne 
i sprzedaży), wewnętrzne bazy danych. Większość źródeł wtórnych dostarcza raczej inspi-
racji i danych, na podstawie których można dopiero tworzyć pomysły na nowe produkty.

Tabela 3
Przykłady wtórnych źródeł inspiracji i pomysłów na nowe produkty

Kryteria klasyfikacji Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne

Źródła sieciowe – intranet
– dyski komputerowe
– systemy CRM
– wewnętrzne bazy danych

– portale i wortale
– hurtownie danych
– zewnętrzne bazy danych
– elektroniczne wydania czasopism
– serwery zewnętrzne (chmury danych)

Źródła pozasieciowe – raporty badawcze
– raporty akwizycyjne
– raporty sprzedawców
– przeglądy prasowe
– raporty telemarketingowe

– biuletyny i czasopisma fachowe
– raporty zewnętrzne
– rejestry patentowe
– katalogi i inne środki reklamy
– makulatura konkurentów
– opracowania instytutów naukowych

Źródło: jak w tabeli 1.

Wraz z rozwojem sieci komputerowych zwiększa się też znacznie udział wtórnych źródeł 
sieciowych (dostępnych głównie przez sieć internetiową) we wszystkich źródłach pomy-
słów. Opierając się na wynikach badań zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych, M. Ozer 
(2003, s. 522) twierdzi, że zbierane w sieci pomysły są bardziej unikalne i lepsze jakościo-
wo dzięki zapewnieniu równego udziału internautów skutkującego większą ich satysfakcją. 
Ponadto, dzięki nieograniczonemu praktycznie zasięgowi, przez Internet można dotrzeć do 
wtórnych i pierwotnych źródeł na całym świecie. Wiele pozasieciowych źródeł wtórnych, 
głównie czasopism, zawiera dane ogólnie ilustrujące tendencje rozwoju określonych pro-
duktów lub ich grup. W niektórych krajowych czasopismach gospodarczych znaleźć można 
stałe opisy nowych produktów.

Zbieranie pomysłów ze źródeł pierwotnych opiera się na takich źródłach, jak ludzie, 
rzeczy i zdarzenia. Znajdują się one zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim. Inaczej 
niż w przypadku źródeł wtórnych, tutaj większego znaczenia nabierają metody zbierania po-
mysłów wynikające ze sposobu dotarcia do źródeł pierwotnych. W tabeli 4 sklasyfikowane 
zostały metody zbierania pomysłów ze źródeł pierwotnych według dwu kryteriów: granic 
organizacyjnych przedsiębiorstwa (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz rodzaju źródeł (osobowe 
i rzeczowe). Otrzymane w rezultacie cztery grupy metod zostaną teraz krótko omówione.

Grupa 1. Metody zbierania pomysłów ze źródeł wewnętrznych osobowych obejmują 
bezpośrednie metody sondażowe zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Do tych pierwszych 
zalicza się wywiady osobiste, które prowadzić można z pracownikami przedsiębiorstwa 
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(własnego lub konkurencyjnego). Większość kierownictwa polskich przedsiębiorstw igno-
ruje jednak własnych pracowników jako cenne źródło pomysłów, ograniczając się niesłusz-
nie tylko do komórki badawczo-rozwojowej. W krajach wysoko rozwiniętych kierownictwo 
wykorzystuje bardzo intensywnie swoich pracowników jako pierwotne źródła pomysłów. 
Na przykład Toyota uzyskuje z tych źródeł 2 mln pomysłów rocznie, co daje 35 pomysłów 
na 1 pracownika. Z tego aż 85% jest wdrażanych. Takie firmy, jak Kodak i Milliken przyzna-
ją nagrody pieniężne, dodatkowe urlopy oraz dają pochwały pracownikom podsuwającym 
najlepsze pomysły (Kotler 2003, s. 356).

Tabela 4
Przykłady metod zbierania pomysłów na nowe produkty ze źródeł pierwotnych

Kryteria klasyfikacji Źródła pierwotne wewnętrzne Źródła pierwotne zewnętrzne

Źródła osobowe – wywiad osobisty
– wywiad grupowy
– panel ekspertów
– eksperyment

– metody obserwacji
– wywiady (osobisty, grupowy, inne)
– panel konsumencki
– rejestracja pomysłów
– eksperyment

Źródła rzeczowe – metody organoleptyczne
– rejestracja i spis
– demontaż i oględziny
– eksperyment laboratoryjny

– panel sklepowy (detaliczny)
– metody obserwacji
– monitorowanie

Źródło: jak w tabeli 1.

Grupa 2. Metody zbierania pomysów ze źródeł wewnętrznych rzeczowych obejmują 
takie źródła rzeczowe, jak produkty, środki reklamy, punkty sprzedaży i inne. Głównym 
przedmiotem badań są produkty zarówno własne, jak i konkurencyjne. Wobec produktów 
spożywczych stosuje się metody degustacji w ramach szerszej grupy metod organolep-
tycznych. W przypadku konsumpcyjnych produktów trwałego użytku, głównie pochodze-
nia przemysłowego, zastosowanie znalazły metody próbnego użytkowania i demontażu. 
Zakupione nowe produkty konkurencyjne są demontowane i analizowane, co może dać 
podstawę do powstania pomysłów własnego nowego produktu. Idea nowego produktu może 
wyłonić się także w rezultacie eksperymentu laboratoryjnego, którego przedmiotem może 
być produkt już znany, albo model lub prototyp nowego produktu.

Grupa 3. Metody zbierania pomysłów ze źródeł zewnętrznych osobowych stanowią więk-
szość spośród wszystkich metod. Szczególnie często wykorzystywane są metody obserwacji, 
z których bardzo popularna jest obserwacja ukryta prowadzona w warunkach naturalnych. 
Obserwację tę można prowadzić podczas odwiedzania sklepów, targów, wystaw, salonów oraz 
innych tego typu miejsc, gdzie znajduje się dużo nowych produktów konkurencyjnych i gdzie 
można przeprowadzić wiele rozmów i wywiadów z klientami i pracownikami konkurentów.

W latach 90. XX wieku powstała nowa odmiana obserwacji naturalnej, czyli obserwacja 
tendencji rynkowych. Osobę prowadzącą tę obserwację nazywa się łowcą lub obserwatorem 
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tendencji (cool hunter). Poza wyostrzonymi zmysłami (wzrok, słuch) do używanych przez 
nich instrumentów pomiarowych należy dziennik obserwacji i aparat fotograficzny. Duża licz-
ba zdjęć i notatek stanowi podstawę do opracowania raportów o rodzących się tendencjach 
rynkowych, modach i potrzebach. Obraz teraźniejszości ułatwia kreowanie nowości rynko-
wych. Obserwatorzy tendencji pracują najczęściej w działach marketingu i działach styliza-
cji domów mody. Coraz częściej łączą działy produkcji z działami marketingu, na przykład 
w firmie Diesel. Wielu z nich współpracuje z firmami badawczymi, które analizują potrzeby 
nabywców dla przedsiębiorstw zaangażowanych w procesy innowacyjne (Szymków 2006).

Grupa 4. Metody zbierania pomysłów ze źródeł zewnętrznych rzeczowych dotyczą 
głównie produktów konkurencyjnych. Do innych tego typu źródeł należą punkty sprzeda-
ży, transport i środki promocji (głównie środki reklamy), stoiska na targach i wystawach. 
Najczęściej wykorzystywaną metodą zbierania pomysłów z wykorzystaniem tych źródeł jest 
obserwacja. Często jest to obserwacja naturalna jawna lub ukryta. Pozwala ona na szybką 
identyfikację nowości w otoczeniu przedsiębiorstwa, które mogą być również źródłem wła-
snych pomysłów. Nie zawsze źródłem inspiracji jest produkt konkurencyjny. Na przykład 
pomysł zbudowania nowego wózka dla dzieci (znanego w USA jako wózek baby jogger) 
przez redaktora lokalnej gazety P. Beachlera zrodził się z obserwacji rowerzystów wożących 
swoje dzieci w niewielkich przyczepkach (Thomas 2001, s. 154).

Metody tworzenia pomysłów na nowy produkt

W odróżnieniu od omówionych wyżej metod zbierania, metody tworzenia (generowania) 
pomysłów stosuje się zwykle w jednym miejscu (w przedsiębiorstwie) w ramach planowych 
sesji tworzenia pomysłów, z których pochodzi zazwyczaj najwięcej pomysłów. Dzięki tym 
metodom można maksymalnie wykorzystać potencjał twórczy jednostek lub grup ludzkich 
w kontrolowanych przez badacza warunkach. W tabeli 5 zostały sklasyfikowane najbardziej 
znane metody tworzenia pomysłów na nowe produkty.

Tabela 5
Wybrane metody tworzenia pomysłów na nowe produkty
Rodzaje metod tworzenia Wybrane metody tworzenia pomysłów
Metody bezpośrednie – metoda burzy mózgów i jej liczne odmiany

– metoda synektyczna (Gordona)
– metoda morfologiczna i pokrewne
– metoda myślenia lateralnego (dr Bono)

Metody pośrednie – metoda delficka
– metody komputerowe (głównie z użyciem sieci internetowej)
– konkurs pomysłów
– metoda Altszullera

Metody eksperymentu – eksperyment laboratoryjny
– eksperyment terenowy (naturalny)

Źródło: jak w tabeli 1.
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Metody tworzenia pomysłów są często wykorzystywane nieefektywnie. Przyczyniają się 
do tego błędy popełniane w zarządzaniu innowacjami. Większość przedsiębiorstw amery-
kańskich (także w innych krajach, a szczególnie w Polsce) traktuje swoje tradycyjne działy 
badawczo-rozwojowe (R&D) jako scentralizowane funkcje kierowane przez ludzi o przy-
gotowaniu technicznym. Jednocześne takie podstawowe sfery działalności, jak marketing, 
produkcja i finanse nie współpracują ze sobą (Selden, MacMillan 2006, s. 114). „Topi się” 
więc pieniądze w swoich zorientowanych na produkt działach R&D, zamiast finansować ba-
dania marketingowe, które pozwalają zrozumieć, czego nabywcy rzeczywiście potrzebują. 
Błędy popełnia także kierownictwo marketingu, które koncentruje się na coraz mniejszych 
segmentach demograficznych i coraz bardziej wydłużanych liniach produktowych zamiast 
na badaniach rzeczywistych potrzeb klientów. Rezultatem błędnego zarządzania jest to, że 
rocznie na rynku konsumenckim w USA pojawia się 30 tys. nowych produktów, z których 
aż 90% nie znajduje akceptacji nabywców (Christensen i in. 2006, s. 116). 

Pogarszające się wyniki tradycyjnych procesów innowacyjnych legły u podstaw roz-
woju nowych modeli (koncepcji) tych procesów, bliżej powiązanych z orientacją (filozo-
fią) marketingową. Wszystkie te nowe koncepcje zrywają z tradycyjną pracą działów ba-
dawczo-rozwojowych szukając źródeł rozwoju na zewnątrz – wśród nabywców aktualnych 
i potencjalnych oraz wśród innych zespołów badawczych. Jedna z tych koncepcji o nazwie 
customer-centric innovation opiera się na oczekiwaniach rynku (Selden, MacMillan 2006, s. 
108-116), a druga – o nazwie connect and develop – na gotowych już rozwiązaniach (w tym 
technologiach) wypracowanych przez inne przedsiębiorstwa (Huston, Sakkab 2006, s. 58-
66). Inne koncepcje postulują oprzeć w większym stopniu niż dotychczas rozwój nowych 
produktów na lepszym wykorzystaniu danych, które są w coraz większej ilości dostępne 
w Internecie i innych miejscach (Parmar i in. 2014, s. 88-95). Dobrze (profesjonalnie) pro-
wadzone badania marketingowe ułatwiają wprowadzenie tych koncepcji w życie.

Zaletą metod tworzenia pomysłów jest możliwość wyłonienia pomysłu absolutnie no-
wego produktu. Ich wadą jest prawie całkowity brak kontaktu z rynkiem. Ominięcie tej 
wady jest możliwe dzięki wcześniejszemu zbadaniu rzeczywistych potrzeb, czyli zadań 
jakie klienci muszą wykonać przy pomocy potrzebnych produktów. W związku z tym  
A.W. Ulwik (2002, s. 91-97) twierdzi, że nie należy pytać potencjalnych nabywców o to, 
czego potrzebują, lecz o rezultaty, które chcą osiągnąć przy pomocy nowego produktu. 
Wada, jaką jest brak kontaktu z rynkiem, może być też zaletą wówczas, gdy tworzenie po-
mysłów nie powinno być niczym sugerowane. Dlatego metody tworzenia znajdują główne 
zastosowanie do generowania pomysłów absolutnie nowych produktów zaspokajających 
nowe lub ukryte potrzeby.

Prawie wszystkie metody tworzenia pomysłów, wyszczególnione w tabeli 5, zalicza 
się do dużej grupy metod heurystycznych. Służą one odkrywaniu nowych faktów i powią-
zań między nimi, dzięki czemu poznaje się otaczającą nas rzeczywistość i tworzy nową.  
A. Góralski (1980, s. 61, 82-84) pisze, że metody te sprzyjają znalezieniu rozwiązania i są 
grupą metod pośrednich między metodami algorytmicznymi lub analitycznymi dającymi 
pełną efektywność, a metodami konatywnymi o nikłej efektywności. Do tych ostatnich zali-
cza się m.in. metodę prób i błędów. 
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Podsumowanie

Stopień akceptacji nowego produktu na rynku rośnie, gdy badaniom technicznym towa-
rzyszą badania marketingowe, które powinny być prowadzone w całym cyklu innowacyj-
nym. Tymczasem w praktyce, zwłaszcza polskiej, badania marketingowe produktu są rzadko 
prowadzone. Jeżeli są, to zwykle ograniczają się do niektórych tylko etapów cyklu, głównie 
etapu badania prototypów. Niezbędna staje się zatem popularyzacja badań marketingowych 
w praktyce oraz wyrobienie przekonania do tych badań wśród kadry kierowniczej. Lepsze 
zarządzanie w tym zakresie musi doprowadzić do skutecznej współpracy między marketin-
giem a innymi kluczowymi dla rozwoju produktu działami przedsiębiorstwa.
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Methods of Surveying New Products at Early Stages of the Innovative 
Cycle

Summary

Product innovations are one of the main groups of measures within the frame-
work of one of basic elements of marketing, which is product formation (product 
management). However, those innovations are not sufficiently implemented at Pol-
ish enterprises, what puts them in the end of rankings in this area in the European 
Union countries and, at the same time, significantly decreases their competitive-
ness. An aim of the article is to arrange the methods of surveying a new product at 
the first two stages of the innovative cycle. The theme contained in the title is a part 
of the scope of marketing research. The conceptual nature of the article affects the 
used methodological approach within which there will be applied the methods of 
classification, systematisation as well as the systems approach.

Key words: marketing research, innovative cycle, planning and conceptual phase, 
new product survey methods.

JEL codes: M31, O12, O30

Методы изучения новых продуктов на первых этапах 
инновационного цикла

Резюме

Продуктовые инновации представляют собой одну из основных групп 
действий в рамках одного из основных элементов маркетинга, каким является 
формирование продукта (управление продуктом). Однако эти инновации не 
осуществляются надлежащим образом на польских предприятиях, что ставит 
их на последних местах рейтингов в этом отношении в странах Европейского 
Союза и заодно значительно снижает их конкурентоспособность. Цель статьи 
– упорядочить методы изучения нового продукта на первых двух этапах инно-
вационного цикла. Тема, вытекающая из заглавия, входит в круг применения 
маркетинговых исследований. Концептуальный характер разработки влияет 
на использованный методический подход, в рамках которого будут примене-
ны методы классификации, систематизации и системный подход.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, инновационный цикл, пла-
нировочно-концептуальная фаза, методы изучения нового продукта.

Коды JEL: M31, O12, O30
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