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Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню виникнення та поширення в 

Україні нової організаційної практики та аналізу трансформації та варіації її 

основних характеристик та функцій під впливом нового інституційного 

середовища, відмінного від її оригінального контексту.  

Дослідження поєднує кількісний та якісний аналіз даних з метою 

охоплення риторики, траєкторії, інтенсивності та варіації інновації на 

макрорівні. Такий підхід дозволяє зрозуміти природу та закономірності 

дифузії радикальних управлінських інновацій під тиском інституційних 

вимог та норм в новому середовищі порівняно із її звичним контекстом. 

Поряд із дослідженням особливостей інституційного середовища України та 

його трансформаційний вплив на нові зарубіжні практики, концепти та 

моделі менеджменту, синтез макро та мікро рівня досліджень та вибір 

об’єктом досліджень нову радикальну інновацію, сприяє удосконаленню 

теоретико-методологічного апарату як організаційного аналізу в цілому, так і 

інституційної теорії як найбільш емпірично успішної сучасної теорії 

організацій. Остання робить акцент на поясненнях інституціоналізації та 

домінуванні вже існуючих (частіше за все – неефективних) популярних 

практик і залишає поза увагою питання виникнення та становлення нових 

практик, тоді як для вітчизняного економічного та бізнес-середовища ця 

проблематика є однією із найбільш актуальних. З цієї причини, окрім 

інституційної теорії емпіричні дані інтерпретовано за допомогою теорій 
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психологічного менеджменту (теорія перспектив і теорія ризиків), які разом 

дозволяють проаналізувати та зрозуміти логіку дифузії Beyond Budgeting в 

Україні та фактори, що впливають на її трансформацію та рівень поширення 

в локальних умовах. 

Методологією дослідження обрано дискурсивний аналіз – один із 

найпоширеніших методів в сучасному європейському організаційному 

аналізі. Інтеграція цього постмодерністського методу дослідження 

конструювання організаційної реальності в інституційну теорію на сьогодні є 

чи не єдиним вдалим, з епістемологічної точки зору, підходом до розуміння 

передумов та особливостей радикальних змін в інституційних середовищах. 

Головною ідеєю цього підходу є трактування інституційних змін як таких, 

що відбуваються в першу чергу в інформаційному полі на символічному 

рівні, на рівні медіа-дискурсів, а вже матеріальні зміни є прямим наслідком 

символічних аспектів інституціоналізації. Практики та інститути, таким 

чином, виникають, змінюються, поширюються різними середовищами та 

зникають через дискурси. В даній роботі цей метод застосований з метою 

реконструкції, пояснення та передбачення логіки, траєкторії та масштабу 

поширення Beyond Budgeting. Як наслідок, в дисертації пояснюється вплив 

інституційних та економічних впливів на інтерпретацію та оцінку інновації, 

що і дискурсивний аналіз і постмодерністська парадигма і інституційна 

теорія тлумачать як фактори, що напряму визначають форму та контент 

матеріалізації інновації. На основі аналізу дискурсивного видозмінення 

символічного аспекту практику під час її перебування в українському 

інформаційному полі в абстрактній формі ідеї, проведено моделювання 

української версії Beyond Budgeting як адаптації до впливу локальних 

інституційних та економічних факторів. В центрі уваги дисертації не 

структури і практики, а їх значення, ідеація та символи. 

Виявлено спільні та відмінні характеристики розгортання дифузії Beyond 

Budgeting в Україні у контексті закономірностей її виникнення і поширення в 
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інституційних середовищах розвинених європейських країн. Як і в більш 

розвинених економіках,  в Україні нові ідеї та практики не уникають потужного 

інституційного впливу, який проявляється у формі трьох модеруючих 

факторів – імітаційного, нормативного та коерсивного ізоморфізму, під дією 

якого організації дотримуються типової для даного інституційного середовища 

поведінки, впроваджують одні й ті ж практики, що із часом призводить до того, 

що вони стають схожими одна на одну. Таку саму природу має і вплив на 

управлінські інновації, які на дискурсивному рівні зазнають трансформаційного 

впливу тієї інституційної логіки, яка превалює у даному середовищі, що потім 

призводить до матеріального втілення цих деформації у випадках реальних 

впроваджень. 

Інституційна теорія пояснює низку емпіричних спостережень, таких як 

швидке поширення популярних організаційних ідей і практик, або повільну 

дифузії, спротив чи ігнорування інновацій на ранніх етапах поширення. Чим 

більш відмінною від характеристик інновації є характеристики інституційного 

середовища, в яке вона потрапляє, тим менше шансів у такої інновації на 

успішне прийняття та поширення серед індивідів і організацій, що існують та 

функціонують у даній локацій. І навпаки, чим більше спільних рис та ознак між 

інновацією та середовищем на інституційному рівні, тим більше шансів на 

швидке та масштабне поширення. Варто зауважити, що критерії економічної 

раціональності та технічної ефективності є другорядними факторами впливу, 

тоді як саме інституційний вплив є визначальним. Мотивація індивідів і 

організацій є похідною від інституційного порядку та не може бути зведена до 

індивідуального рівня, а натомість отримує пояснення на макрорівні. 

Ключові слова: дифузія інновацій, управлінські практики, 

інституційна теорія, організаційні дослідження, дискурсивний аналіз, Beyond 

Budgeting. 
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ABSTRACT 

Aksom, H.I. Institutional Analysis of Management Innovations 

Diffusion. – Manuscript.  

This dissertation is for obtaining a sciebtifc degree of the Candidate of 

economic sciences following the speciality coded 08.00.03 – Economics and 

Management of National Economy. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Traditionally, institutional theory is strong in explaining later stages of 

diffusion and institutionalization of popular organizational practices and the way 

organizations conform to taken-for-granted standards by adopting these practices 

irrespective to real internal needs. This study, in contrast, using discourse analysis 

explores the emergence and spread of novel management practice called Beyond 

Budgeting in Ukrainian academic and business environments and shows how 

foreign organizational concept varies and transforms as it enters new institutional 

field with different socially constructed understandings and legitimacy criteria. 

Treating diffusion, translation and institutionalization of management ideas as 

discursive construction, this thesis refines some institutional ideas and turns 

attention to its former predictions that where neglected in modern institutional 

literature. Based on discursive reconstructions of Beyond Budgeting in Ukrainian 

context we propose the version of this concept that will be handled by local 

organizations if materialized in adoptions. 

In this thesis we explore the discursive construction of Beyond Budgeting 

concept and its principles in Ukrainian academic literature and business press. We 

examine publications in academic literature and business press in order to 

understand how Beyond Budgeting is interpreted and whether its principles and 

ideas have been changed and distorted comparing to former Scandinavian 

configuration. 

In contrast to previous studies in management and management accounting 

diffusion and adoption literature, where scholars mainly focus on implementation 

patterns of a concept in a single organization, the present study is the first attempt 



6 
 

 
 

to trace the emergence and dissemination of Beyond Budgeting model on a macro 

level – in a single county. Moreover, by using discursive analysis as a medium 

between quantitative materialist perspective which equates institutionalization with 

diffusion/prevalence and phenomenological which treats institutional change as a 

change in meanings, norms and values, we capture symbolic aspects of institutions 

relying on social constructionist philosophy. This allows understanding how 

information on novel management and organizational practices emerges in new 

geographical and social contexts and whether these contexts influence decision-

makers attitudes and judgments of the concept. In this paper we also determine 

those factors that slow down the rate and pace of Beyond Budgeting diffusion and 

make propositions with regard to the possible form and content this concept have 

in Ukraine. As such, we seek to address the following research questions: 

1) What is currently known about Beyond Budgeting in Ukrainian business and 

academic environments and how potential mediators and adopters of the 

concept perceive, interpret and evaluate it? 

2) Whether and how the concept departs from the former standard model in the 

field where it is novel? 

On the macro level we can observe that institutional patterns of local 

environment do influence the shape and the meaning of the concept in Ukraine. 

Most exemplary outcome of this institutionally-influenced interpretation is an 

asymmetric attention to Beyond Budgeting principles, namely, their role in the 

concept efficiency. Based on the empirical material, we can argue that in contrast 

to neoinstitutional predictions (or their absence) regarding the early stage of 

diffusion and translation perspective which respectively predicts heterogeneity on 

the field level as an outcome of the uniqueness of each new adoption and adaption, 

Beyond Budgeting in Ukraine since the beginning of diffusion and circulation has 

been influenced by institutionally constructed normative world which, in turn, does 

lead to local variation but not towards more efficiency and heterogeneity. The main 

conclusion here is that when practice enters the new field it is already a subject of 

local institutional pressures even though the practice exists so far only as a 
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circulating idea which is not yet materialized in adoptions. The difference between 

the early and later adopters lies in the ability of choosing whether to adopt or not 

for early adopters, while the later are forced by the bandwagon pressure. In 

Ukraine, potential adopters are driven by two social considerations. First, they are 

frightened of being pioneers of novel and radical for these environment ideas and 

second, they reinterpret Beyond Budgeting through the prism of local institutional 

facts about the rational, appropriate and efficient ways of managing. The most 

reliable way to disentangle institutional considerations from technical/economic is 

to look at the motivation of potential adopters. Institutional effects arise whenever 

there is attention towards those who adopts practice – how many implementations 

there are already at hand and what is the quality of adopters. 

On behalf of the institutional theory explanatory power, its main prediction 

about the impact of institutional environment on ideas and practices is generally 

confirmed. We found that in new institutional field, Beyond Budgeting is 

nevertheless a subject of institutional forces which moderate its content and form 

towards simplified and standardized practice which can be accept by local adopters 

without additional efforts of adaptation. But it is not a bandwagon pressure since 

Beyond Budgeting circulation in Ukraine is not an extension of the global 

diffusion and Ukrainian potential early adopters are not later adopters in global 

diffusion terms. Institutional theory allows inducing the explanation of practice 

variation from more general regularities which in our case is a local institutional 

environment which modifies a former idea in accordance with local beliefs and 

understandings of management control practices. In DiMaggio and Powell’s 

words, we can observe a collective rationality in the field. We can predict the 

difference between two versions of Beyond Budgeting as differences between 

institutional environments, not the differences with each particular case 

organization and its technical needs. 

Keywords: diffusion of innovations, management practices, institutional 

theory, institutional environments, institutional effects, organizational studies, 

discursive analysis, Beyond Budgeting. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Нові управлінські ідеї та особливості їх 

поширення в організаціях, які функціонують у різних інституційних 

середовищах, прийняття рішень щодо впровадження чи ігнорування 

управлінських інновацій, швидкість і траєкторія їх дифузії під впливом 

економічних, технічних, соціальних і психологічних факторів як у 

глобальному, так і національному вимірах є актуальною проблемою сучасної 

управлінської теорії і практики. Особливої актуальності набуває розкриття 

причин поширення неефективних управлінських інновацій та ігнорування 

ефективних організаційних ідей і практик у середовищах з різною 

інституційною логікою, що потребує нових теоретичних підходів і розвитку 

методологічного інструментарію управлінської науки. Вагомий теоретико-

методологічний потенціал щодо розкриття закономірностей дифузії 

управлінських інновацій має інституційна парадигма як домінуючий 

теоретичний базис сучасних організаційних досліджень. 

Унікальність інституційних умов економіки України та намагання 

вітчизняних підприємств переймати прогресивні управлінські практики  у 

контексті реалізації євроінтеграційного вектора розвитку національної 

економіки об’єктивізують теоретичну і прикладну значимість інституційного 

аналізу дифузії управлінських інновацій, генерованих в інституційному 

середовищі розвинених країн світу.   

У світовій науці інституційні дослідження започатковані у працях 

М. Вебера, Т. Веблена, Е. Дюркгейма, Дж. Коммонса, У. Мітчелла та Е. Хьюза. 

Актуалізація інституційних теорій набула домінуючого статусу в другій 

половині XX ст. зусиллями Р. Коуза, Д. Норта, О. Вільямсона, Р. Нельсона, 

С.Дж. Вінтера, Дж. Ходжсона та соціологів Р. Скотта і Дж. Мейера. Починаючи 

з 1980 рр., організаційний інституціоналізм адаптував методологічний 

інструментарій інституційного аналізу для дослідження організацій та їх 
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зовнішніх середовищ, що дістало розвиток у працях С. Барлі, Ф. Беворта, 

Дж. Батілани, Е. Боксенбаум, Д. Брока, Р. Грінвуда, Дж. Гудмана, Т. Дасін, 

Р. Джепперсона, П. ДіМаджіо, Д. Діпхауса, Ф. Доббіна, Л. Закер, С. Клегга, 

М. Крааца, В. Кріда, Т. Лоуренса, М. Мізручі, В. Окасіо, В. Пауела, 

М. Рейнарда, Б. Роуена, Р. Саддабі, М. Сачмана, М. Сео, П. Торнтон, 

Р. Фрідленда, Б. Хінінгса, Х. Хавеман та інших іноземних дослідників. 

Методологічний базис сучасного організаційного інституціоналізму 

сформовано у дослідженнях Е. Абрахамсона, Т. Беккерта, Б. Грей, Т. Зілбер, 

П. Кінга, Е. Клеменса, Дж. Коліваса, Дж. Кука, Х. Леблебікі, М. Лоунсбері, 

К. Олівер, Дж. Парді, Р. Скотта, П. Толберта, Н. Філіпса, С. Харді, П. Хольма, 

Е. Хоффмана, М. Шнайберга.  

У XXI ст. інституційна теорія організацій актуалізувала проблематику 

дифузії інновацій загалом та управлінських зокрема, що започатковано у працях 

М. Альвессона, Ш. Ансарі, К. Вайла, С. Валдайцева, Е. Валдорфа, Е. Ван де 

Вена, Дж. Ведлін, Д. Девіса, П. ДіМаджіо, С. Джонсона, П. Друкера, К. Елсбах, 

Л. Енгвала, Л. Закер, Т. Зілбер, М. Кеннеді, Дж. Кьюрі, Т. Рей, К. Рьовіка, 

К. Сандберга, К. Сахлін, А. Спісера, П. Толберт, Н. Флігштейна, П. Фісса, 

Г. Чесбро й ін.  

В українській економічній науці результати інституційних досліджень 

висвітлені у працях економістів-теоретиків  Гайдай Т.В., Гальчинського А.А., 

Гражевської Н.І., Гриценка А.А., Тарасевича В.М., Яременка О.С. й ін. 

Проблематика дифузії інновацій та інноваційного менеджменту досліджувалася 

Бажалом Ю.М., Васіною А.Ю., Гейцем В.М., Гончаровою Н.П., Єгоровим І.Ю., 

Жалілом Я.А., Жилінською О.І., Затонацькою Т.Г., Кузьміним О.Є., 

Ілляшенком С.М., Лапко О.О., Маліцьким Б.А., Маркіною І.А., Новіковою І.Е., 

Одотюком І.В., Осецьким В.Л., Перервою П.Г., Пилипівим В.В., Фірсовою С.Г., 

Черваньовим Д.М., Шегдою А.В., Ястремською О.М. та ін.  

Водночас проблематика дифузії управлінських інновацій є піонерною 

для українського академічного середовища. Це зумовило вибір об’єкта 
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дисертаційної роботи, визначення теми, мети, предмета і завдання наукового 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота у частині теоретичних і прикладних аспектів 

досліджень інституційних впливів на дифузії та варіацію управлінських 

інновацій є складовою науково-дослідних робіт міжфакультетської 

бюджетної теми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка “Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій і 

формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах 

України” (№ДР0118U001124), де автором розкрито економічні та 

інституційні фактори дифузії технологічних та управлінських інновацій в 

Україні у контексті кращих європейських практик (реєстраційний номер 

етапу №18БП013-01).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних і методологічних положень інституційного аналізу дифузії 

управлінських інновацій та формування прикладних засад їх реалізації в 

інституційних умовах національної економіки.  

Досягнення цієї мети зумовило постановку та вирішення таких 

теоретичних і прикладних задач дослідження:  

–  узагальнити і систематизувати теоретичні погляди на природу 

управлінських інновацій та їх дифузію;  

–  здійснити онтологічні й епістемологічні обґрунтування теоретичних 

засад та вибору методологічного інструментарію організаційних досліджень;  

–  адаптувати окремі теоретичні положення інституційної теорії для 

вдосконалення інструментарію інституційного аналізу дифузії управлінських 

інновацій;  

–  сформувати методологічні положення дослідження механізмів дифузії 

управлінських інновацій у середовищах з різною інституційною логікою;  

–  розкрити сутність та особливості дифузії Beyond Budgeting як 

управлінської інновації, генерованої у розвинених європейських країнах;  
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–  обґрунтувати доцільність застосування дискурс-аналізу як методу 

інституційного аналізу дифузії управлінських інновацій;  

–  дослідити вплив інституційних факторів на логіку, траєкторію та 

інтенсивність поширення управлінської інновації Beyond Budgeting в Україні;  

–  проаналізувати видозмінення управлінської інновації Beyond 

Budgeting в інституційних умовах національної економіки та виявити його 

наслідки для українських організацій. 

Об’єктом дослідження є процеси дифузії управлінських інновацій у 

середовищах з різною інституційною логікою. 

Предметом дослідження є теоретичний апарат, методологічний 

інструментарій і прикладні засади інституційного аналізу дифузії 

управлінських інновацій у національних економіках. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу 

дисертаційної роботи сформовано на основі положень філософії та 

методології конструктивізму в розвитку управлінської та організаційної 

теорій у контексті інституційної парадигми. Розгляд процесів дифузії 

управлінських інновацій здійснено з використанням комбінації кількісних та 

якісних методів збору й аналізу емпіричних даних щодо розуміння, 

інтерпретації та оцінки інновацій локальними акторами (потенційними 

реципієнтами чи імплементаторами), а також поєднання макро- та 

мікрорівнів інституційного аналізу дифузії інновацій. За неможливості 

застосування традиційних кількісних методів економічних досліджень 

пріоритетним методом обрано контент-аналіз, що уможливило проведення 

інституційного аналізу за відсутності емпіричних даних на ранніх етапах 

дифузії управлінських інновацій у середовищах з різною інституційною 

логікою, насамперед щодо поширення управлінської інновації Beyond 

Budgeting в інституційних умовах національної економіки. Загальнонаукові 

методи аналізу та синтезу індукції та дедукції застосовано щодо 

формулювання гіпотез наукового дослідження, побудови його логіки та 
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обґрунтування висновків. Графічний метод застосовано для систематизації 

теоретико-методологічних положень дисертації. 

Основною інформаційною базою дослідження є: монографії, наукові 

збірки, провідні наукові періодичні видання у галузях економіки та 

управління, актуальна інформація з даної проблематики в Інтернет-ресурсах 

та бізнес-медіа просторі, що відображає період виникнення та поширення 

управлінської інновації Beyond Budgeting у науковому та інформаційному 

просторах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних і методологічних положень та розробці прикладних засад 

інституційного  аналізу дифузії управлінських інновацій у національних 

економіках з різною інституційною логікою на прикладі поширення 

концепту Beyond Budgeting.  

Найбільш вагомими науковими результатами, які містять елементи 

наукової новизни, отримані особисто автором і виносяться на прилюдний 

захист, є такі: 

вперше: 

– розроблено концепцію інституційних досліджень дифузії управлінських 

інновацій на макроекономічному рівні, реалізація якої на прикладі 

інституційного аналізу поширення управлінської інновації Beyond Budgeting у 

національній економіці дала змогу розкрити особливості її траєкторії внаслідок 

трансформаційного впливу українського інституційного середовища, виявити і 

передбачити відхилення української версії Beyond Budgeting від найбільш 

ефективної версії його впровадження міжнародною компанією Statoil – 

світового лідера ранніх імплементаторів цього управлінського концепту; 

удосконалено: 

–  методологічний інструментарій інституційного аналізу дифузії 

управлінських інновацій у частині доведення доцільності дискурс-аналізу як 

пріоритетного методу якісних досліджень управлінських явищ і процесів за 

відсутності емпіричних даних на ранніх етапах дифузії управлінських інновацій 
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у середовищах з різною інституційною логікою, насамперед щодо поширення 

концепту Beyond Budgeting в інституційних умовах економіки України; 

–  класифікацію мотивації та сприйняття управлінських інновацій  

різними типами імплементаторів внаслідок економічних та інституційних 

факторів впливу, що уможливлює передбачення особливостей організаційної 

поведінки ранніх і пізніх імплементаторів у новому інституційному середовищі;   

набули подальшого розвитку: 

–  феноменологічний підхід до організаційних досліджень, що дає 

змогу подолати когнітивні обмеження реалістського трактування 

управлінських явищ і процесів щодо ототожнення дифузії управлінських 

інновацій з їх інституціоналізацією та ігнорування мотивації їх 

імплементаторів, а також уможливлює виявлення інституційних бар’єрів 

повноцінної імплементації нових управлінських практик у реаліях 

національної економіки;  

–  прикладні засади проведення дискурсивного аналізу, що на відміну від 

традиційних методів організаційних досліджень охоплює різноманіття проявів 

дифузії управлінських інновацій у масштабі окремої країни і дає змогу 

простежити траєкторію нової практики на ранніх етапах життєвого циклу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання методологічних і прикладних положень інституційного аналізу 

дифузії управлінських інновацій експертним середовищем у сфері 

корпоративного управління з метою імплементації кращих управлінських 

практик, а також щодо вироблення рекомендацій з удосконалення підготовки 

фахівців з менеджменту на компетентнісній основі задля формування 

інноваційного типу мислення.  

Головні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи з 

актуальних проблем інституційного аналізу дифузії управлінських інновацій 

були використані: ТОВ “ГОУ АЙТІ КОМПАНІЯ” у системі стратегічного 

управління для визначення перспектив запровадження управлінської моделі 

Beyond Budgeting у практику прийняття управлінських рішень у компанії 
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(довідка № 27/09-2018 від 24.09.2018 р.); Центром реструктуризації 

підприємств та розвитку приватного сектору у процесі діагностування 

українських підприємств щодо можливостей впровадження управлінської 

інновації Beyond Budgeting та обґрунтування вибору типу реструктуризації 

підприємства внаслідок її запровадження (довідка № 18/47 від 01.11.2018 р.); 

у навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у межах магістерської підготовки за спеціальністю 073 

“Менеджмент”, а саме у навчальній програмі і лекційних матеріалах з 

навчальних дисциплін “Методи інноваційного менеджменту” та 

“Формування системи прикладних методів менеджменту”, а також при 

виконанні кваліфікаційних магістерських робіт з менеджменту (довідка 

№ 056/977 від 09.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, наукові результати, що виносяться на захист, отримані 

автором особисто. У дисертаційній роботі використано лише ті положення 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, які отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи було оприлюднено на 10 міжнародних науково-практичних 

конференціях, наукових семінарах і круглих столах, а саме: International 

Workshop “Challenges in Managing and Organizing Processes of Change” 

(Литва, м. Вільнюс, 2016); Українсько-польській міжнародній науковій 

конференції “Класичний університет у контексті викликів епохи” (м. Київ, 

2016); International Scientific-Practical Conference “Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of Globalization” (Литва, м. Клайпеда, 

2016); ХIV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна 2016: Економіка” 

(м.Київ, 2016); International Scientific and Practical Conference  “Economics, 

Management, Law: Socio-Economic Aspects of Development” (Італія, м. Рим, 

2016); ХV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна 2017: Економіка” 
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(м.Київ, 2017); International Scientific and Practical Conference “Science and 

Society” (Італія, м. Рим, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і 

практика” (м. Полтава, 2017); Research Seminar “The Issues of Institutional 

Analysis in Management Control” (Фінляндія, м. Ювяскюля, 2017, 2018); XV 

Міжнародній науковій конференції “Workshop in New Institutionalism” 

(Швеція, м.Уппсала, 2019). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових 

праць загальним обсягом 11,74 друк. арк. (з них 10,19 друк. арк. належать 

особисто автору), а саме: розділ у колективній монографії у співавторстві (1,0 

друк. арк., з них 0,5 друк. арк. – авторський), 10 наукових статей (9,04 друк. 

арк., з них 8,24 друк. арк. – авторські), у тому числі сім статей у наукових 

фахових виданнях України (з них шість включено до МНБД), три статті – в 

наукових іноземних виданнях, які включено до МНБД (з них одну включено 

до МНБД Scopus та Web of Science), шість публікацій за матеріалами 

доповідей на конференціях (1,7 друк. арк., з них 1,6 друк. арк. –  авторські).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 170 сторінок комп’ютерного тексту, де вміщено 

12 таблиць, шість рисунків та чотири додатки на шести сторінках. Список 

використаних джерел налічує 170 найменувань на 30 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДИФУЗІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 

 

1.1. Теоретичні погляди на природу і дифузію організаційних інновацій 

 

Сучасні організаційні та управлінські теорії розглядають стабільність і 

рутинізацію як природній стан організацій та їх повсякденного 

функціонування [69; 76; 75; 141]. Огранізації є тими острівками стабільності, 

які виступають противагою радикальним змінам [46; 97]. Водночас, поява 

нових теорій та вдосконалення існуючих завжди відбувається у відповідь на 

існуючі емпіричні аномалії та неприродні явища, які втручаються в 

природний хід речей. Випадкове постереження за організаціями майже 

завжди підтвердить стабільний, рутинізований та передбачуваний характер 

їхньої діяльності. Водночас дослідники «полюють» саме за аномаліями та 

новими явищами. Саме такими емпіричними аномаліями та інтервенціями в 

природний стан існування і функціонування організацій є управлінські і 

організаційні інновації. Завданням науковців є не тільки опис та пояснення 

природи цих інновацій, логіки їх життєвого циклу і закономірностей 

функціонування та впливу на організації, а й вибудовування таких пояснень, 

які б не суперечили і гармонійно вписувались в існуючі макротеорії 

«стабільної і рутинізованої» організаційної поведінки.  

Іншими словами, ми маємо дати задовільне пояснення і час від часу 

виникаючим радикальним організаційним змінам і рутинізованій 

однорідності, стабільності та інертності, притаманній абсолютній більшості 

організацій [56; 57; 58]. Аналіз сутності управлінських інновацій має бути 

пояснений в рамках найбільш успішних організаційних теорій, логічно 

витікати із їхніх базових тверджень, а не генерувати ad hoc гіпотези і 

невиправдано «роздувати» теоретичний апарат новими припущеннями, 

уточненнями та інтерпретаціями [20]. 
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Теоретичні, методологічні та філософські аспекти даного дослідження 

будуть детально розкриті вже в наступних розділах, а в даному параграфі 

увага приділяється питанню сутності управлінських інновацій як вихідній 

точці, з якої послідовно випливають питання дифузії інновацій, 

інституційного аналізу, організаційних теорій і методологічного 

інструментарію досліджень. В організаційних дослідженнях певна тема 

традиційно аналізується з точок зору, в яких у центрі уваги знаходяться або 

самі організації, або їхні співробітники, або ж організаційні практики. В 

даній роботі таким вихідним пунктом виступає саме питання інновації, тому 

логіка нарративу й аналізу зосереджується на управлінській інновації та її 

впливі на організації та індивідів. 

З моменту свого виникнення організаційний менеджмент набув 

загальновизнаного статусу центрального компоненту в світі, який 

складається з організацій і який, власне, «абсорбований організаціями» [108; 

140; 157; 158]. 

Іншою характерною складовою сучасної управлінської науки є збір 

інформації, контроль і прийняття рішень, що на символічному і 

репутаційному рівнях вважаються квінтесенцією раціональності. 

Менеджмент забезпечує організації цими життєво необхідними ресурсами, 

навіть якщо на виході замість результату залишається лише позитивний 

образ раціональної організації, яка збирає інформацію, приймає рішення і 

робить раціональний вибір [56, с. 177]. 

І менеджмент і практика прийняття рішень на основі зібраної 

інформації виступають «головними символами раціональності в західній 

цивілізації» [56, с. 177]. Ці два фундаментальні аспекти організаційного світу 

перетинаються у точці, де за формою і змістом являють собою управлінської 

інновації, які постійно еволюціонують та пропонують нові концепції та 

моделі менеджменту. Видимість і реальність стабільності, контрольованості, 

ефективності та раціональності так чи інакше досягаються через управлінські 
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інновації, які систематично виникають, подорожують різноманітними 

соціальними і культурними контекстами, інституціоналізуються або 

зникають [107; 132; 133; 134; 166]. 

На вістрі наукового і практичного прогресу в сучасному 

організаційному менеджменті перебувають некомерційні інновації і не ті 

практики і засоби, які покликані підвищувати прибутковість у 

короткостроковій перспективі. Саме внесок у контрольованість і здатність 

приймати більш якісні та ефективні рішення стає вирішальним фактором, 

який і визначає цінність та успішність управлінських інновацій.  

Управлінська інновація є квінтесенцією організаційних змін, коли 

масштаб впровадження вимагає зміни «ДНК організації» [30], змін в 

організаційній структурі, іншої організаційної поведінки та переосмислення 

сутності організації, її функцій, властивостей та меж [167]. Трансформація 

потребує відмови від існуючих рутинізованих і морально та технічно 

застарілих способів виконання завдань, прийняття-рішень та контролю, 

одночасно впроваджуючи абсолютно новий підхід, який до того ж не має 

чітких інструкцій для екплуатування.  

На відміну від технічних інновацій, управлінські практики, ідеї, 

системи і моделі не мають чіткого алгоритму впровадження і використання 

та не піддається фінансовій оцінці, адже її переваги лежать в нематеріальній 

площині і проявляються здебільшого у підвищенні ефективності прийняття 

рішень і у кращій контрольованості організацій. Організаційні, 

адміністративні та управлінські інновації в організаційній літературі є 

тотожними дефініціями, які використовуються для визначення 

організаційних практик, рутин, концептів, систем, моделей менеджменту та 

управлінських філософій. Інноваціями вони є для конкретної організації 

(юніту), що їх впроваджує, але не для світу. У пост-імплементаційний період 

інновація починає безпосередньо використовуватись у повсякденному 

функціонуванні організації та стає організаційною практикою.  
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Під категорію організаційних інновацій / практик підпадають такі 

інновація, наприклад, як ABC (activity-based costing), Balanced Scorecard, 

Enterprise Resource Planning System (ERP systems), Total Quality Management, 

численні системи та практики контролю, збору та обробки інформації та 

прийняття рішень [24]. 

Як вже було зазначено, ці практики не обов’язково мають бути 

прибутковими в фінансовому сенсі: їх користь, зазвичай, визначається в їхній 

здатності покращувати процеси управління організацією та її повсякденне 

функціонування, зокрема процеси прийняття рішень, а також контроль 

(стабілізації, стандартизації та інтеграції організаційних процесів). За своєю 

природою такі інновації є абстрактними та нематеріальними, але  їх вплив на 

повсякденну роботу та довгострокову перспективу є визначальним [113]. 

Якщо подивитись на загальний тренд у даному напрямку досліджень, 

можна помітити, що він традиційно зосереджений на питаннях: 

1)  рутинізації та інституціоналізації існуючих організаційних практик,  

2)  імплементацію нових (часто радикальних інновацій),  

3)  зміни, переосмислення і реконфігурації існуючих практик.  

Власне, організаційні практики традиційно розглядають як 

рутинізовані елементи повсякденної роботи організації. Марч і Саймон 

(1958) [103] вважають організаційні практики важливим компонентом 

стабілізації організацій, а в інституційній теорії організаційні практики 

визначають як такі, що «набули символічного і нормативного значення, що 

має окрему вагу поряд із суто технічними функціями» [138, с. 17]. З часом, 

повна інституціоналізація практики означає, що вона стала 

загальноприйнятою, тобто такою, що не підлягає критичним оцінкам, 

переосмисленню чи сумнівам. Колективне значення такої практики, на думку 

інституціоналістів, є відображенням макро дискурсу того інституційного 

середовища, в якому ця практика існує [64; 95; 156]. 
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Тому інновації – це, відповідно, нові практики, які ще не мають 

символічного значення в новому для них контексті. Натомість цей вакуум 

може бути заповнений локальними значеннями та нормативними символами. 

Поряд з цим, природнім є те, що інновації зустрічають певний рівень 

спротиву та несприйняття з боку потенційних імплементаторів [61]. 

Дослідження дифузії і впровадження організаційних практик дозволяє 

зрозуміти, яким чином загальновизнані стандарти і нові радикальні інновації 

подорожують економічними, соціальними і культурними контекстами, як ці 

практики виникають, популяризуються, змінюються і зникають [16; 18; 131; 

132; 133]. У дисциплінах менеджменту і організаційних процесів дослідники 

намагаються відповісти на цілу низку провокативних, але, в той же час, 

актуальних питань, зокрема, чому і за яких умов поширюються технічно й 

економічно неефективні організаційні практики і зазнають невдачі ефективні 

та чому менеджери, які є символом раціональності часто приймають 

неефективні рішення, або просто імітують поведінку інших організацій [16; 

18; 47; 54; 62; 74; 75; 80; 104]. 

Традиційно для соціальних наук в академічній літературі рідко 

демонструється консенсус щодо певного визначення, особливо якщо ціла 

низка схожих понять застосовується в межах однієї проблематики. Так, 

поняття організаційних та управлінських інновацій, моделей, систем, практик 

та ідей дуже часто перетинаються і стають причиною розбіжностей та 

дезінтеграції в організаційній літературі. У табл. 1.1 наведено найбільш 

поширені визначення організаційних та управлінських інновацій, що 

традиційно використовуються в організаційній літературі та, зокрема, в 

дослідженнях дифузії інновацій.  

Дослідження дифузії інновацій спирається на два різні теоретичні 

припущення – економічне (раціональне) і соціологічне. За раціональними 

теоріями, організації є такими, що приймають оптимальні рішення і 

впроваджують лише ефективні інновації. 
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Таблиця 1.1 

Визначення поняття «управлінська інновація» 

 

Визначення поняття «інновація» Автор Джерело 

Дисципліна 

та теоретична 

перпектива 

«Винахід та імплементація 

управлінської практики, процесу, 

структури чи техніки, яка є нової у 

даний період часу та чиєю 

функцією є вирішення актуальних 

організаційних задач та проблем» 

Birkinshaw, 

Hammel and Mol 

(2008)  

“Management 

Innovation” 
Менеджмент 

«Відмінність у формі, якості чи 

стані управлінської діяльності 

протягом певного відрізку часу, 

тоді як її впровадження є суттєвим 

дискурсом у порівнянні з 

попереднім досвідом» 

Van de Ven and 

Poole (1995) 

”Explaining 

development and 

change in 

organizations”  

Менеджмент 

«Розвиток та впровадження нових 

ідей людьми, які регулярно 

вступают у перемовини з іншими 

людьми з ціллю інтеграції іновації 

у існуючий інституційних 

порядок» 

Van de Ven (1995) 

“Central problems 

in the management 

of innovation” 

Менеджмент, 

організаційна 

теорія 

«Ідея, практика чи об’єкт, що 

сприймається індивідом чи 

одиницею впровадження як 

новий» 

Rogers 

(1962/1995/2003) 

“Diffusion of 

Innovation” 

Соціологія, 

коммунікації 

«Значне відхилення від існуючих 

практик на момент першої появи» 
Kimberly (1981) 

“Organizational 

innovation” 
Менеджмент 

«Аби бути класифікована як 

інновація, управлінська практика 

не має бути ефективною, чи 

пропонувати покращення 

порівняно з попередніми 

практиками: вона має лише 

відчутно відрізнятися від 

існуючих на той момент практик»  

Abrahamson 

(1996) 

“Management 

Fashion” 

Менеджмент, 

організаційна 

теорія, 

соціологія 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Соціологічні теорії виходять з соціальної інтегрованості і залежності 

організацій від свого зовнішнього середовища як базового припущення [26; 

41; 90; 149; 90]. Згідно з останнім підходом впровадження управлінської 

інновації керується, в першу чергу, прагненням задовольнити соціальні 

очікування і покращити свій статус. 
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Таблиця 1.2 

Визначення понять, які включає в себе термін «управлінська інновація» 

Поняття, які 

включає в себе 

більш ширший 

термін – 

управлінська 

інновація 

Визначення Джерело 

Організаційна 

практика 

Рутинізований спосіб виконувати ту чи 

іншу функцію в організації, який має, в 

першу чергу, стабілізуючу роль. 

 

Систематична діяльність що має 

спільне значення та символіку, яка 

поділяється членами організації 

Загальноприйнятий, 

інституціоналізований спосіб 

виконання певних організаційних 

функцій 

 

March and Simon 

(1958) 

 

 

S.Furnari (2014) 

 

Meyer and Rowan 

(1977); Kostova 

(1999). 

Організаційні 

правила і рутини 

Організаційні правила визначають те, 

як мають виконуватись ті чи інші 

завдання чи практики, а організаційні 

рутини – це те, як ці завдання 

виконуються насправді, в 

організаційній повсякденності 

Burns and Scapens 

(2000) 

Організаційні 

ідеї 

Організаційні практики та моделі, що 

циркулюють в інформаційному 

просторі даного інституційного 

середовища та існують у матеріальній 

формі (організаційна практика) і  

нематеріальній формі дискурсу. 

Czarniawska and 

Joerges (1996); 

Zbaracki (1998); 

Sturdy (2004) 

Управлінська 

мода 

Тимчасове колективне переконання, що 

певна управлінська інновація веде до 

раціонального організаційного 

прогресу та підвищення ефективності. 

Abrahamson (1991; 

1996) 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Прихильники раціонального (економічного) підходу до пояснення 

дифузії інновацій стверджують, що поширюються лише ті інновації, які є 

ефективними в організаційному та управлінському плані та є прибутковими 

[101; 130]. Теорії раціонального вибору базуються на двух основних 

припущеннях:  
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1)  організації здатні вільно та незалежно обирати ту чи іншу 

адміністративну інновацію;  

2)  організації достатньо поінформовані та визначені щодо своїх цілей і 

задач та яким чином певні технології та практики можуть допомогти в 

досягненні цих цілей.  

Поведінкова модель Дж.Марча [102-104], а згодом і низка робіт 

організаційних інституціоналістів ([16-18; 54] сприяли формулюванню 

контр-аргументів, що частково або повністю заперечують раціональну 

модель вибору інновацій. Якщо організації, які не впроваджують інновацію 

тим не менш мають вплив на рішення інших, то вже є підстави поставити під 

сумнів свободу та незалежність такого вибору. Так само, якщо припустити, 

що організації не можуть чітко визначити і сформулювати свої стратегічні 

цілі та кінцеву мету а також є невпевненими щодо технічних та 

організаційних переваг чи загроз від впровадження тієї чи іншої інновації, 

припущення щодо раціональності, оптимальності та економічної 

ефективності такого вибору відкидаються [101]. А відтак, якщо організації не 

спроможні визначити свої цілі та шляхи, якими ці цілі досягаються, вони 

будуть схильні імітувати вибір інших організацій або впроваджувати 

загальноприйняті в їхньому середовищі стандарти [102; 54]. 

Не зважаючи на домінування моделей раціональної поведінки в 

економічних дослідженнях, соціологічні теорії також мають широке 

застосування, зокрема, в фінансовій економіці, де нераціональна іммітація та 

конформізм під впливом колективних дій є великим пластом літератури і 

систематично спостерігається дослідниками на фінансових ринках [135].  

Таким чином, згідно з економічними теоріями, аби вплинути та ті 

організації, які ще не впровадили інновацію, інформація має поступово та 

стабільно поширюватися каналами комунікації від ранніх імплементаторів. 

Для цього мають існувати:  

а)  повна і достовірна інформація, 

б)  канали комунікації,  
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в)  можливість і бажання ранніх імплементаторів поширювати 

інформацію,  

г)  можливість і бажання тих організацій, що ще не впровадили 

інновації сприйняти інформацію.  

Якщо хоча б одна з вищезазначених умов не виконана, тоді дифузія 

інновації не може бути пояснена з точки зору економічних раціональних 

теорій [17].  

Саме в ситуаціях невизначеності та неоднозначності організації 

піддаються впливу інституційних факторів, які будуть детально описані в 

наступних підрозділах. В умовах відсутності повної та достовірної 

інформації щодо природи, процесу імплементації та наслідків впровадження 

інновації, організації або не наважуються впроваджувати або впроваджують 

міфологічний образ певної інновації, базований не на раціональному аналізі 

ситуації та емпіричних фактах, а на інституційних, тобто на колективному 

розумінні та переконаннях щодо цієї інновації [108]. Зазвичай, інституційна 

відстань між оригінальною ідеєю (прототипом) і потенційним 

імплементатором створює простір для інтерпретації та адаптації ідеї згідно з 

індивідуальними потребами організації та нормами, вимогами і 

переконаннями, що превалюють у новому інституційному середовищі 

реципієнта [143]. 

Класична інституційна модель дифузії припускає, що ранні 

імплементатори впроваджують інновацію виходячи виключно з раціональних 

мотивів, базованих на внутрішніх організаційних потребах економічного і 

технічного характеру. Подальша популярність інновації перетворює її у так 

званий раціональний міф, ідеалізований образ, який має символічне значення 

для імплементаторів, адже дає їм змогу зобразити себе як раціональних і 

сучасних членів суспільства. Таким чином, інновація частково або повністю 

втрачає свою технічну і економічну цінність, пропонуючи натомість 

символічну цінність. Інституціоналізовані практики, які або є лише частково 

ефективними та доцільними, або взагалі є настільки технічно застарілі, що не 
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мають вже ніякої раціональної користі, зберігаються в організаціях через 

свою символічну цінність. Маючи ці практики в своїй структурі, організації 

демонструють свою приналежність і відповідність колективним очікуванням, 

переконанням та розумінням відносно того, що в даний проміжок часу і в 

певному інституційному контексті вважається правильним і раціональним. 

Інституційні практики існують завдяки своїм колективним визначенням і 

значенням в суспільстві та професіональних середовищах, незалежно від 

реальних емпіричних фактів та інформації щодо їх ефективності. 

Інституційні ефекти зазвичай проникають в організації через 

раціональні мотиви та економічні інтереси. Економічна теорія традиційно 

розглядає економічних суб’єктів як таких, що використовують всю наявну 

інформацію у найефективніший і оптимальний спосіб [135, c. 465]. Це той 

спосіб в який діють менеджери, так як від них очікуються раціональні 

рішення і дії, у вигляді досягнень організаційних цілей через 

найоптимальніші методи і стратегії. Ідеологія якісного та ефективного 

менеджменту передбачає і асоціює менеджерів із впровадженням сучасних та 

ефективних управлінських та організаційних ідей, практик, форм і концептів 

[92]. Це, у свою чергу, символізує їх професіоналізм, кваліфікацію і 

ефективність. Керуючись раціональними мотивами, ці економічно виважені 

цілі часто заміщуються інституційно сконструйованими рішеннями і 

наслідками. Наприклад, менеджер може шукати найкращу управлінську 

модель (BSC), але замість того, щоб опиратися на стовідсотково достовірну 

інформацію та факти при прийнятті рішень, вони обирають цю інновацію не 

через її якість, а через якість тих організацій, в яких вона впроваджена, та 

зважаючи на кількість організацій, де впроваджено цей управлінський 

концепт. Через значну невизначеність та нестачу інформації організації 

імітують рішення інших організацій, заміщуючи у процесі прийняття рішень 

щодо імплементації етап критичного аналізу. 

Гетерогенність, варіація та девіація інновацій у процесі поширення та 

впровадження в нових контекстах означає слабкіший вплив глобальних 
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інституційних факторів та посилення впливу локальних економічних, 

політичних та інституційних чинників. Згідно з твердженнями інституційної 

теорії, чим масштабніша та екстенсивніша дифузія певної інновації, тим 

більш однорідними будуть ставати інституційні середовища, в яких інновація 

поширюється. Цей процес інституціоналізації є причиною конформізму до 

загальноприйнятих, успішних або просто популярних організаційних 

практик з метою легітимізації організацій як раціональних та ефективних. 

Наслідком інституціоналізації є гомогенізація організацій в тих географічних 

та соціо-культурних контурах, в яких дифузія мала найбільший масштаб. 

Поряд з цим, скандинавський інституціоналізм, або інтерпретаційна 

теорія поширення знань та ідей стверджує, що жодна ідея та практика не 

залишається без змін у процесі дифузії та впровадження. На основі цих та 

інших передбачень буде зроблено припущення щодо можливої форми та 

властивостей управлінської інновації в українських організаціях. 

 

 

1.2. Онтологічні та епістемологічні передумови вибору 

методологічного інструментарію в організаційних дослідженнях 

 

Фундаментальним завданням будь-якої науки є розпізнання 

закономірностей регулярних подій і явищ із низки окремих фактів та 

спостережень і на їх основі виведення універсальних законів і теорій [2], [3], 

[4]. На основі отриманих знань науковці можуть пояснювати причини і 

логіку спостережуваної реальності оточуючого світу та передбачати ті події, 

факти і явища, які до цього ще не спостерігались. Фізик, наприклад, 

«спостерігає деякі явища і події в природі, помічає певну регулярність в 

їхньому протіканні і описує цю регулярність за допомогою індуктивного 

узагальнення» [6, с. 305].  

Поряд із соціологією, психологією та економікою, це амбітне, як для 

гуманітарних наук, завдання перед собою ставили в 1950–1960-х роках 
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минулого сторіччя і піонери адміністративних наук, чиїм завданням було 

започаткувати систематичне дослідження причинно-наслідкових зв’язків та 

взаємозалежності між прийняттям рішень, організаційною структурою та 

контекстуальними факторами внутрішнього та зовнішнього середовища [30]. 

Організаційна теорія – це наукова дисципліна, яка вивчає 

закономірності організаційної поведінки, дизайну організаційних структур та 

взаємовідносин організацій із зовнішніми середовищами. Об’єктом аналізу 

даної дисципліни є формальна організація, створена для досягнення певних 

цілей і контекстуальні фактори, що мають вплив на її задачі, поведінку, 

форму і життєвий цикл. Організаційна теорія розпізнає спектр цілей та 

критеріїв успіху організацій, що варіюються від максимізації прибутку до 

виживання та існування організації як самоцілі. Іншими словами, 

організація – як ключова структурна одиниця сучасного суспільства і її 

складова, що з часом абсорбувала в себе це суспільство, є предметом 

інтересу цієї дисципліни. Основою організаційного аналізу традиційно 

вважається систематичне дослідження і класифікація спільних та відмінних 

рис між організаціями та змінних, які впливають на варіацію чи/та 

однорідність. 

В Україні організаційна теорія як наукова дисципліна практично 

відсутня, а окремі її теоретичні аспекти та профільні питання не відрізняють 

від менеджменту і вважають складовими саме управлінської теорії. У 

західному науковому середовищі теорії організації та менеджменту давно є 

окремими та самостійними науками, які рідко перетинаються на теоретичній 

площині так само як і бізнес-дисципліни на кшталт менеджменту, 

маркетингу, фінансів, обліку та організаційного аналізу існують незалежно 

від економіки, яка в нас штучно поглинула ці наукові галузі. З метою 

усунення цих непорозумінь та прогалин у вітчизняній науковій літературі, в 

даній статті зроблено огляд основних етапів становлення організаційної 

теорії з акцентом на відмінність об’єктів досліджень, проблематики, 

теоретичного апарату, методологічних підходів та інші аспекти, які 
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дозволяють провести чітку демаркацію між організаційною та управлінською 

теоріями.  

У даному розділі ми зосереджуємось на першій з двох головних 

революцій в організаційній теорії – зміні замкнених-раціоналістичних систем 

(т.з. «науковий менеджмент») на відкриті-природничі системи (в першу 

чергу, теорія обставин, що фокусується на адаптації організації до її 

зовнішнього середовища). Друга революція – зміна об’єктивізму 

позитивістської епістемології на суб’єктивізм інтерпретивістських підходів, 

надто комплексна та багатовимірна, тому потребує присвячення окремої 

статті. Перша революція характеризується зміною одиниці та рівня аналізу – 

від організацій як замкненої, незалежної системи, до взаємовідносин 

організацій та їх середовищ. Друга стосується філософських та 

методологічних переконань, зумовивши перехід від реалізму до 

конструктивізму [39].  

Умовно можна розділити періоди в історії становлення організаційної 

теорії на чотири етапи:  

1)  1990–1930 рр. – домінування закритих (раціональних систем) 

(Тейлор, Вебер, Файоль);  

2)  закриті натуральні системи (Бернар, Мейо, Далтон, Макгрегор);  

3)  відкриті раціональні системи (Вудвард, Лоуренс, Лорч, Томпсон, 

Перроу, Блау);  

4)  відкриті натуральні системи (Марч, Ольсен, Мейер, Роуен, 

Пфеффер, Понді, Мітрофф, ДіМаджіо, Пауелл, Скотт).  

Охопивши парадигмальні зрушення 1950–1970-х рр., цей підрозділ 

обмежується цими подіями, завершуючи огляд початком головної революції 

в організаційних теоріях – виходом у світ праці Дж.Мейера і Б.Роуена 

«Міфологія і символізм в організаційній структурі» і фрагментацією 

організаційної соціології на різні теорії та філософські парадигми. 

Критичний огляд інституціоналізму в організаційних дослідженнях здійснено 

в наступному підрозділі. 
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Організаційна теорія є все ще відносно новим науковим напрямком, 

який налічує півстоліття і суттєво поступається в цьому плані тому  ж 

менеджменту, який офіційно бере початок з кінця першої декади двадцятого 

сторіччя, а неформально – ще із стародавніх часів, проходячи червоною 

ниткою через твори Макіавеллі. Натомість теорія організаційних процесів і 

явищ взагалі відсутня до другої половини XX ст. Один із засновників 

організаційної теорії Річард Скотт, у ретроспективі погоджується, що майже 

неможливо точно назвати період виникнення організаційної теорії як 

окремого напрямку досліджень, але при цьому можна напевне сказати, що до 

1940-х років цієї спеціалізації не існувало, так як не було жодного 

дослідження, де організація як соціальна система була б предметом інтересу  

[146]. Хеннан і Фрімен у своєму огляді відзначають, що в головному журналі 

з соціології – American Journal of Sociology, до 1947 року пошук по 

ключовому слову «організація» взагалі не дав результатів.  

Однією із перших важливих статей про організацію як об’єкт аналізу 

була стаття Філліпа Селзніка в соціологічному журналі № 2 – American 

Sociological Review. Публікація значно випередила свій час, адже думки 

Селзніка про вплив зовнішніх факторів на організацію залишались без уваги 

принаймні наступні півтора десятиліття. Попри це, для 1948 р. ідеї про 

адаптивність, самозахист та інерційність організацій були безпрецедентними. 

Але найбільш вражаючим аспектом тієї статті був короткий опис феномену 

інституціоналізації (поступове заміщення технічних цілей соціальними та 

культурними міфами), який лише у 1980-х роках спричинить революцію в 

організаційній думці, а інституційна теорія стане пануючою парадигмою в 

менеджменті та організаційних дослідженнях в новому тисячолітті. 

Проте ідеї Селзніка значно випередили еволюційний темп 

організаційної теорії. Навіть його opus magnum 1957 р. не спричинив ефект 

розірваної бомби, хоча в ній, за великим рахунком, були сформульовані ідеї 

інституційної теорії та поняття інституціоналізації – фундаментальної та 

невідворотної сили в організаційному світі.  
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Якщо вибрати в Google Scholar часовий діапазон, який охоплює період 

із 1948 р. (рік публікації статті Селзніка) по 1960-ті роки, знайдемо лише 21 

посилання на публікацію, а серед визначних праць, що її цитуют, побачимо 

лише «Організації» Марча (1958) та «Бюрократії» (1955) Голднера. Остання 

посилається скоріше ритуально, беручи до уваги лише управлінську сторону 

статті. Інші посилання також не стосуються проблематики організацій, що 

видно, в тому числі, і по назві журналів, присвячених здебільшого 

політології, психології, економіці та освіті. 

У цей же час організаційні дослідження мали переважно несистемний 

характер та обмежувались певним типом організації, рідко доводячи справу 

до спроб узагальнення чи систематизації. До 1956 р. дослідникам організацій 

навіть не було де публікувати свої роботи і всі статті по замовчуванню 

публікувались у суто соціологічних журналах, так як організації тоді 

сприймались окремими складовими більш загальних соціальних систем. 

Нечисленні сучасні вітчизняні дослідники організацій зіштовхуються із 

ідентичною проблемою відсутністю площадок для комунікації своїх робіт, 

для яких умовно підходять лише кілька українських журналів, проте вони 

публікуються переважно у виданнях, присвячених економічні теорії, яка 

жодного відношення не має а ні до організаційної теорії, а ні до 

менеджменту. Не дивлячись на приналежність кафедр менеджменту до 

економічних факультетів, і ступені кандидатів економічних наук у 

викладачів менеджменту: ніде в світі більше такого немає. Є кафедри 

організаційних досліджень, організаційної поведінки, організаційних 

комунікацій, організаційної теорії, стратегічного менеджменту, менеджменту 

організацій і всі вони структурно належать до бізнес-шкіл, до яких 

організаційна теорія з часом «іммігрувала» і вже майже повністю 

перебралась з соціологічних факультетів наприкінці 1980-х років.  

У нашому науковому середовищі як в мікрокосмосі відображується 

стан управлінської та організаційної спільноти США 1950-х років, з 

відсутністю профільних журналів, кафедр, факультетів та, власне, 
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сформульованої дисципліни, то ж можемо припустити наскільки ми 

відстаємо від передових країн та університетів. На пост-радянському 

просторі і зокрема в Україні організаційна теорія як академічна дисципліна 

відсутня, що з огляду на особливості функціонування вітчизняної науки та 

наукових спільнот не є дивним. Мовний бар’єр та ізоляція від міжнародного 

наукового товариства – дві ключові характеристики вітчизняних 

гуманітарних наук, що сприяють безнадійному відставанню як у провідних 

науках, таких як економіка чи соціологія, так і в більш пізніх дисциплінах.  

В організаційній теорії не було таких гучних імен, як Портер, Друкер, 

Ансофф, Мінцберг, Каплан чи Шумпетер у суміжних дисциплінах. 

Відповідно, їхні твори не були перекладені українською чи російською 

мовами, а відтак, вітчизняні науковці практично не проінформовані про їх 

існування. У менеджменті, наприклад, викладання і написання наукових 

робіт здебільшого обмежене такими ключовими іменами, як Тейлор, Файоль, 

Форд чи Марч. Історія менеджменту в підручниках власне і закінчується на 

середині минулого сторіччя – там, де для західної науки вона лише 

розпочинається. І організаційна теорія, як відгалуження від менеджменту 

1960-х років досі залишається без уваги. Організації та організаційні 

середовища не є об’єктом досліджень, а натомість досі розглядаються 

проблеми менеджменту середини 1950-х років і стратегічного менеджменту 

зразка початку 1980-х років. Можна припустити, що останнього у 

вітчизняному дискурсі також би не існувало якби не переклад з англійської 

класичних праць Майкла Портера, який виступив яскравим фронтменом і 

популяризатором нової на той час дисципліни.  

Ще однією характерною рисою вітчизняних досліджень в менеджменті 

(поки умовно називаємо його так) є систематичний вихід за межі дисципліни, 

чиєю одиницею та рівнем аналізу є організація і група організацій. Натомість 

розглядаються такі недотичні до дисципліни питання, як проблеми 

державного функціонування, економічного розвитку, ринкових відносин чи 

патентно-ліцензійної діяльності. Усі вони звичайно важливі, але це 
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вирішення проблем медицини чи хімії на кафедрі геометрії. У першу чергу, 

професіонал знає в їх галузях він не є професіоналом. 

Але повернемось до організаційної теорії у США та її маргінальних 

позиціях у 1950-х рр. Не зважаючи на відсутність інфраструктури, 

організаційна теорія розвивалась та пробивала собі шлях до пантеону 

наукових дисциплін та справжніх соціальних наук. У ті часи 

«адміністративні дослідження», які вже через 5–10 років стануть 

організаційною теорією, були суто американським явищем. Як пише Шенкав 

(2003), вихід у світ книг Марча та Саймона (1958) і Блау та Скотта (1962) 

сигналізували кристалізацію цієї нової дисципліни у США.  

Джефрі Пфеффер, Карл Вейк та низка інших провідних фігур в 

організаційній теорії вважають заснування журналу Administrative Science 

Quarterly точкою відліку для дисципліни, яка нарешті отримала свій перший 

профільний журнал. Остання подія відбулась майже одночасно з революцією 

«Організацій» Саймона і Марча, то ж обидві події нині можна вважати тим 

самим початком. Поява в 1963 році другого журналу – Academy of 

Management Journal зміцнила позиції організаційних дослідників, адже, 

незважаючи на назву, це не був ще один черговий журнал з менеджменту: 

AMJ насправді з самого початку фокусував увагу на проблемах організацій 

та їх середовищ і рухався в руслі Томпсонівського ASQ. 

Р. Грінвуд згадує, як у 1960-х роках ці журнали все ще не сприймались 

науковцями серйозно, здебільшого через слабку інституційну 

інфраструктуру, репутацію та розмір наукової спільноти навколо 

організаційних досліджень. Перші два журнали з організаційної теорії не 

мали репутації, адже і дисципліни такої в той час ще не було. Власне назви 

журналів красномовно про це свідчать: якщо «менеджмент» став окремою 

дисципліною, то поняття «адміністративної науки» вже давно вийшло із 

вжитку. Так, домінуючий нині журнал Academy of Management Journal 

протягом 1960-х років «збирав пил на полицях бібліотек»  поки всі ключові 

результати досліджень в ще формально несформованій дисципліні 
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публікувались виключно в соціологічних журналах. Організаційна теорія на 

той час ще була невеликою сукупністю окремих соціологічних досліджень в 

профільних соціологічних журналах. Тому і не видається дивним і той факт, 

що всі піонери організаційної теорії були соціологами і самі не відносили 

себе до інших наук чи дисциплін.  

Ще однією особливістю того періоду було те, що майже всі 

фундаментальні роботи були опубліковані у форматі книг, включаючи 

дослідження Бернса, Томпсона, Лоуренса і Лорча, Марча, Саймона, Блау, 

Вудворда, Скотта та багатьох інших ключових фігур в історії організаційної 

теорії. З цих детальних документацій організаційних структур та процесів 

викристалізувались перші систематичні спостереження та узагальнення, які 

дали початок першій науковій теорії організацій – теорії обставин. 

Що ж принципово вирізняло управлінську науку від організаційної, що 

дало змогу виокремити останню як самостійну наукову дисципліну? Саме по 

тому, як науковці сприймали та концептуалізували організації найкраще 

видно різницю між менеджментом та організаційною теорією. В 

управлінській теорії організації сприймаються «в кращому випадку як 

контекст, локації, в яких виконується робота або як інструменти, які мають 

другорядну та допоміжну роль» [147, с. 2], а не як повноцінні та самодостатні 

соціальні системи або колективні актори.  

Честер Бернард (1939) та Філіп Селзнік (1948) вважаються одними із 

перших авторів, у чиїх роботах саме організації є предметом інтересу. 

Початком же організаційної теорії можна вважати роботи Джеймса Марча та 

його колег, в яких вперше вся увага була зосереджена на організаціях як 

одиниці аналізу, а не на менеджерах чи принципах управління і сама 

організаційна теорія була виокремлена в окрему науку (March and Simon, 

1958). За Марчем, організації – це адаптивні соціальні системи, які 

приймають рішення, збирають і обробляють інформацію та навчаються. 

Звичайно, Марч з однодумцями розпізнавали обмежену раціональність і 

неповноцінність організацій, які мають проблеми із інтерпретацією 
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зовнішнього середовища, збирають більше інформації ніж потрібно, не 

можуть обробити її належним чином і раціонально використати в прийнятті 

рішень тощо [56-57].  

Саймон згодом підсумував «Організації» як книгу про «соціальну 

психологію індивідів, які перебували в організаційному середовищі» [139, 

c. 126]. На його думку, «цілий ряд явищ було доцільніше описувати в 

контексті організацій та організаційних процесів, а не в рамках 

індивідуальної поведінки» і це було так само природньо, як і «описувати 

хімічні реакції, використовуючи поняття молекул, а не, наприклад, кварків» 

[139, c. 126]. Організація, як ключове явище нашого часу нарешті отримало 

повноцінну увагу наукової спільноти, а низка науковців зосередили увагу на 

дослідженні світу, що побудований з організацій, де кожна людина належить 

до певної організації і де остання є медіатором між індивідом та 

суспільством. Ключовим питанням стало дослідження появи та зникнення 

організацій, логіка їхніх форм,  функціонування та наслідки для суспільства 

загалом.   

Найзначнішою переорієнтацією, яка стала справжньою революцією за 

Куном, було зміщення фокусу із внутрішніх процесів та особливостей 

організацій та їх менеджменту на зовнішні середовища і їхній вирішальний 

вплив на організації. Ця революційна подія для організаційних і 

управлінських наук подібна до переосмислення місця Землі в структурі 

всесвіту і відтак, зміни геоцентричної моделі на геліоцентричну. Так, Діл 

(1958) одним із перших зауважив, що адміністративна наука має зрозуміти як 

контекстуальні фактори обмежують та визначають поведінку індивідів та 

організацій. Зосередження уваги на взаємодії організацій та середовищ 

сприяло неабиякому теоретичному розвитку організаційної теорії в 1970-х 

роках – декаді, яку зараз сприймають як золоту епоху організаційної теорії 

[108]. Уже два десятиліття потому Пфеффер (1991) стверджував, що акцент 

на ролі соціальних структур та зовнішніх середовищ є головною відмінною 

рисою цієї дисципліни. 



41 
 

 
 

К. Ламмерс зазначає, що до 1960-х років як окремої дисципліни 

організаційної теорії ще не існувало, хоча окремі дослідження, присвячені 

організаціям зустрічаються ще в роботах Дюркгейма, Маркса і Вебера. До 

формування організаційної теорії як науки, дослідники підходили з різних 

сторін, а точкою формулювання організаційної теорії є одночасно точка 

перетину психології та соціології. Наприкінці 1950 рр. Марч і Саймон 

привернули увагу до організацій як об’єкта аналізу на мікрорівні, а вже 

соціологи на початку 1960-х років почали досліджувати закономірності 

організаційної структури та поведінки на макрорівні.  

За Саймоном, головним завданням адміністративних наук є 

дослідження межі між раціональним та нераціональним аспектом соціальної 

поведінки індивідів [145; 146]. Саймон будував адміністративну теорію 

навколо теорій вибору та прийняття рішень, мобілізуючи поняття 

раціонального вибору з економічної теорії та когнітивних обмежень з 

психології. У подальшому, Марч, Сайерт і, майже одночасно, Науковці 

астонської школи організаційних досліджень розвинули ці ідеї та інтегрували 

їх в соціологію організацій, шукаючи причинно-наслідкові зв’язки між 

прийняттям рішень та дизайном організаційних структур і взаємодією із 

зовнішніми середовищами.  

Джерелом наукового обґрунтування існування організаційної теорії 

слугували позитивістські принципи висування та перевірки гіпотез, 

систематичних емпіричних досліджень та побудови теорій. Замість точних 

кількісних законів і теорій, організаційні теорії будувались на тих самих 

легітимних принципах гуманітарних наук, що і соціологія чи психологія: 

теорії організацій вказують вірогідність виникнення подій і явищ та примат 

одного фактора над іншим, визначаючи напрямок та інтенсивність взаємодії 

між змінними та незмінними. Р.Фейнман навіть до фізики не висував вимоги 

точних відповідей, а замість цього метою науки визначав здатність останньої 

вказувати вірогідність тих чи інших подій чи явищ: «наука говорить про те, 
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що більш чи менш вірогідно, а не доводить кожен раз, що можливо, а що ні» 

[5, c. 101].  

Наукова діяльність як в природничих, так і в соціальних науках 

зводиться до 1) узагальнень поодиноких результатів експериментів та 

спостережень і 2) перевірки узагальнень за допомогою експериментів та 

спостережень. Власне на цих принципах організаційної теорії і будувалась із 

самого початку, аналізуючи великі вибірки і знаходячи закономірності у 

однорідності та відмінностях організацій. На відміну від «наукового 

менеджменту», який за форматом був скоріш ідеологією і популізмом, а ніж 

наукою, організаційна теорія як наука відповідає цим двом базовим 

критеріям наукової діяльності: по-перше, знаходить і пояснює регулярності і 

закономірності (Карнап, Саттон і Стоу); по-друге, встановлює які події і 

явища є більш вірогідними та примат одних явищ на іншими (Фейнман).  

Сутність наукового методу, яким керувались і фундатори 

організаційної теорії, полягає у спостереженні та реєстрації поодиноких 

фактів та явищ з метою систематизації та узагальнення і, як наслідок, 

виведення універсальних теорій і законів. Завданням науки, яке досягається 

науковим методом, є спостереження окремих емпіричних явищ, їхнє 

поступове накопичення і узагальнення із досвіду, встановлюючи причинно-

наслідкові зв’язки і логічно пов’язуючи одні явища із іншими. Р. Карнап 

резюмував наукову діяльність як таку, що починається із безпосереднього 

спостереження окремих фактів і результатом має виведення законів, які, в 

свою чергу виводяться із регулярностей емпіричних фактів. К. Поппер 

розглядав шлях науки(на прикладі фізики) як шлях «від теорій більш 

низького рівня універсальності до теорій більш широкого рівня 

універсальності» [12, c. 223]. Р.Фейнман підсумовував сутність науки та 

алгоритм її функціонування у ролі наукового метода в узагальненні із 

емпіричного матеріалу.  

Усім цим умовам організаційна теорія задовольняла з самого початку. 

Л. Дональдсон (2005) визначав науковий статус організаційної теорії на 
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основі її здатності відводити центральне місце теорії та емпіричним тестам. 

Як наслідок, узагальнення та систематизація емпіричних даних дозволила 

з’явитися першим науковим теоріям, що описували і пояснювали 

організаційні явища. У першому випуску Administrative Science Quarterly 

Лічфілд (1956) і Томпсон (1956) закликали дослідників будувати загальну, 

кумулятивну теорію організацій, яка б: 1)  відкривала причинно-наслідкові 

зв’язки між конструктами; 2)  застосовувалась до індивідуального, 

організаційного та макро-рівня (середовища) аналізу; 3)  залишалась 

актуальною для всіх типів організацій для будь-якого контексту та часу; 

4)  не суперечила емпіричній реальності.  

Першою великою теорією, яка була побудована на позитивістському 

принципі наукового методу, кількісному аналізі, причинно-наслідкових 

зв’язках та відтворюваності результатів (replication), стала теорія обставин 

(Contingency theory). З нею пов’язують і перші серйозні досягнення 

організаційної соціології, що, у свою чергу, були зумовлені роботами таких 

дослідників як Бернс, Сталкер, Вудвард, Чандлер, Томпсон, Лоуренс і Лорч 

та Блау. Їхні роботи в першій половині 1960-х років заклали фундамент 

першої наукової теорії, що узагальнювала та систематично пояснювала і 

передбачала закономірності організаційної структури – теорії обставин 

(contingency theory). У кожному дослідженні вони демонстрували емпіричну 

залежність між певним аспектом організаційної структури та певним 

аспектом ситуації (Donaldson, 2001). Найбільш фундаментальні роботи тієї 

епохи (насамперед Thompson, 1967; Burns and Stalker, 1967; Lawrence and 

Lorsch, 1967) досліджували кореляцію між розміром організації, зовнішнім 

середовищем та конфігурацією організаційної структури, виходячи із 

припущення, що структура організації тісно пов’язана із контекстом, в якому 

вона існує та функціонує, а тому може бути пояснена контекстуальними 

факторами  (Pugh, Hickson, Hinings and Turner, 1968; Pugh, Hickson, Hinings 

and Turner, 1969; Inkson, Pugh and Hickson, 1970). Як наукова теорія, ця 
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програма упорядковує та пояснює цю, до того, незрозумілу різноманітність 

організаційних структур та моделей менеджменту в різних організаціях.  

З точки зору управлінських теорій першої половини XX ст. відсутність 

оптимального стандартного підходу до управління не має жодних логічних 

пояснень, проте теорія обставин вносить порядок в емпіричне різноманіття, 

постулюючи залежність організаційних принципів і структур від детермінант 

зовнішнього середовища. 

Ця перша «хвиля» емпіричних досліджень зробила можливим дати 

визначення організаційній теорії як дисципліні і, що важливо, в дефініціях 

зазначити та окреслити предмет та межі організаційних досліджень. Так, 

відштовхуючись від актуальних тем досліджень того часу, Старбак (1983) 

визначає організаційну теорію як «набір загальних тверджень, гіпотез і 

теорій, що покликані пояснити організаційну структуру, поведінку і 

функціонування» [141, c. 101]. Схоже визначення дають і представники 

Астонської группи: «Організаційна теорія – це наука, що займається 

дослідженням,  структури і функціонування організацій та поведінки  груп та 

індивідів всередині організації» [43, c. 687].  

Одразу відзначимо, що під організаційною теорією ми маємо на увазі 

все наукове знання в цій галузі, на кшталт економічної чи політичної теорії, а 

поряд з цим організаційні теорії – це наукові теорії в класичному розумінні, 

що мають той же епістемологічний статус, що і різні фізичні теорії, 

наприклад різні теорії гравітації, від домінуючої Ейнштейнівської, до 

десятків менш успішних теорій, таких як теорія Бранса–Дікке.  

Організаційна теорія в тому вигляді в якому ми її знаємо нині, була 

сформована в 1970-х роках і всі великі теорії, які сьогодні є домінуючими в 

організаційній літературі, були запропоновані саме в цій декаді. Поштовхом 

для такого швидкого розвитку дисципліни стало усвідомлення ключової ролі 

зовнішніх середовищ і їх впливу на організаційні форми та процеси.  

Говорячи про «Золоту Епоху» в організаційній теорії, ми маємо на 

увазі майже одночасну появу різних теорій, що бачили організації в контексті 
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макросередовищ, але давали різні концептуалізації цих середовищ, різні 

причинно-наслідкові зв’язки та різні передбачення щодо впливу на 

організації та їх зворотну реакцію. Спільною рисою, що задала траєкторію 

розвитку організаційної теорії на наступні десятиріччя, була 

концептуалізація предмету дослідження дисципліни, а саме взаємозв’язок 

організація-середовище. Головною особливістю макро-теорій організацій 

(або теорій організацій-середовищ) є розпізнавання і поясненні взаємозв’язку 

між різними рівнями аналізу: поведінка індивідів залежить від впливу 

організаційного рівня, а організаційна від зовнішніх середовищ. Наприклад, 

інституційна теорія встановлює причинно-наслідкові зв’язки між поведінкою 

окремих організацій та інституційного тиску на макрорівні. 

Р. Скотт уже в 1981 р. підсумовує цю головну революцію в 

організаційних дослідженнях: «До 1960-х рр. більшість науковців вважали, 

що організації можливо зрозуміти і досліджувати безвідносно до їхніх 

зовнішніх середовищ. Вважалось, що всі важливі процеси та події є 

внутрішніми (internal to the organization). Межі організацій 

концептуалізувались як реальні та фіксовані. Структурні особливості та 

характеристики  вважались результатом креативу та авторитету менеджерів. 

Після 1960-х прийшло розуміння, що організації є глибоко інтегрованими та 

залежними від зовнішнього середовища, а їх межі – хиткі та нецілісні. 

Організаційні структури та їх організаційна поведінка залежать від 

різноманітних зовнішніх факторів – економічних, технічних, політичних, 

інституційних» [146, c. 407]. 

За великим рахунком, справжньою революцією в організаційній теорії 

можна вважати лише цей перехід від закритих до відкритих систем, адже ця 

зміна парадигми зумовила відмову від трактування організацій як 

ізольованих систем, а отже, змінила предмет досліджень. Інші 

фундаментальні зрушення, такі як появи нових теорій та нових філософських 

підходів не являли собою зміну парадигм, а лише зумовили роздроблення і 

фрагментацію дисципліни на багато різних ізольованих парадигм-теорій.  
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Протягом 1960-х рр. головна теорія цієї декади – теорія обставин 

змістила акцент із внутрішніх проблем організації на залежність від 

зовнішніх середовищ і невизначеність як основний фактор змін та 

стабільності організацій. Ця реконцептуалізація зумовила ще одне 

фундаментальне переосмислення, пов’язане із цілями організацій: тепер 

фокус змістився із організаційної ефективності на виживання організацій 

(Thompson, 1967:13; Scott, 2004). Так, Старбак [141] звів логічне 

обґрунтування цілей організацій лише до виживання: «Не можна 

недооцінювати цей критерій успішності для організацій. Організація може не 

максимізувати прибуток та не зменшувати витрати. Вона може не прагнути 

статусу, престижу, впливу, безпеки для працівників: вона може не прагнути і 

не робити ще багато речей. Але одна річ, яку потрібно робити, аби бути 

організацією – це виживання» [141:463]. 

Окрім припущення про обов’язкове прагнення ефективності, теорія 

обставин відкинула більшість ідей і тверджень наукового менеджменту і 

теорії людських відносин. В обох наукових школах головним завданням було 

формулювання єдиної універсальної моделі менеджменту, тоді як Лоуренс і 

Лорч (1967) показали, що доцільність певної управлінської моделі напряму 

залежить від ситуацій в яких вони застосовуються.  

Таким чином, теорія обставин: 

–  розглядає організації як адаптивні організми, проводячи паралелі із 

еволюційним виживанням та пристосуванням до мінливості природних умов 

(у випадку організацій – до умов зовнішнього середовища); 

–  основним постулатом адміністративної науки є усвідомлення, що не 

має єдиної найкращої управлінської системи чи моделі менеджменту; 

можливо досягти лише оптимальної відповідності та гармонізації 

організаційних структур і зовнішнього середовища; 

–  метою організації є не ефективність, а виживання. 

Розглядаючи організації під таким кутом, теорія обставин стала 

першим теоретико-методологічним інструментом, здатним систематично 
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досліджувати і пояснювати закономірності в розбіжностях організаційних 

структурах і ефективності організацій. Дану теорію можливо перевіряти за 

допомогою емпіричних даних та підтверджувати або уточнювати: вона одна, 

по суті, задовольняє критеріям фальсифікації Поппера як така, що може бути 

емпірично перевірена і, або підтверджена, або відкинута. 

Як і у випадках з більшістю нових наукових теорій, концепція обставин 

майже одразу почала зазнавати масивної критики, в першу чергу, через 

занадто абстрактні та складні для емпіричної перевірки гіпотези. Уже в  

1990-х роках, з теорією обставин на рівних конкурували ще півдюжини 

парадигм, в першу чергу популяційна екологія, агентська теорія, теорія 

ресурсної залежності та організаційний інституціоналізм. Останній взяв в 

гору і став домінуючою теорією організацій в новому тисячолітті. 

Попри суттєвий прогрес у науковому підході до організаційних 

досліджень і визнання примату рівня зовнішніх середовищ над 

організаційним рівнем, теорія обставин, проте, зробила крок назад у 

розумінні природи раціональності і особливостях впливу зовнішніх факторів, 

зосередившись на доволі ізоляційних вимірюваннях кореляції між розміром 

організації та конфігурацією її організаційної структури. З цієї причини всі 

вище перелічені теорії мають одну вигідну відмінність від теорії обставин. 

Тоді як остання продовжувала зображувати організації в руслі Тейлорівської 

і Веберівської раціональності, всі інші теорії вважали організації 

щонайменше квазі-раціональними. Вудвард, Перроу, Томпсон, Лорч, 

Лоуренс та інші науковці тієї епохи вважали організаційну структуру і 

поведінку раціональною відповіддю та адаптацією до технічних вимог 

зовнішнього середовища (task environment). 

Натомість теорії 1970-х років, хоча і не змінили переконання у 

першочерговій ролі середовищ на організації, проте акцентували уваги на 

нераціональності адаптації та виживанні, як головному критерії успіху 

організацій (на противагу ефективності у раціоналістських концепціях). 

Згідно цих нових концепцій, метою виникнення та існування організації вже 
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не є досягнення цілей; саме існування є самоціллю (organization as an end in 

itself). Сутністю дихотомії раціонального та натурального є два конфліктні 

погляди на природу організацій. Ці два підходи уособлюють в собі два 

основних погляди на природу організацій: перший – організація як 

інструмент для досягнення поставлених цілей та організація як адаптивна 

соціальна система. Селзнік вирізнив ці два погляди як «організація як 

формальна структура, що піддається раціональній калькуляції» та 

«організації, що інтегрована в інституційну матрицю». 

Популяційна екологія організацій бере початок у статті Ханнана і 

Фрімена 1977 р. – переламного для організаційної теорії загалом. Як і теорія 

обставин, екологічна парадигма вважає центральним питанням 

організаційної теорії взаємовідносини організацій та їх зовнішніх середовищ. 

І як інституційна теорія, що була сформульована того ж року, будує свою 

аргументацію на критиці адаптивного підходу Астонської школи, натомість 

пропонуючи розглядати інерціальні сили на популяційному рівні як 

визначальні. Ханнан і Фрімен вбачають завданням популяційної екології 

зрозуміти як вплив макросередовища та взаємодії між популяціями 

організацій визначають різноманітність та перевагу тих чи інших типів 

організацій у суспільстві. У 1989 р. Ханнан і Фрімен підсумували головне 

завдання теорії у розумінні і поясненні «сил, що впливають та змінюють 

організаційні структури протягом тривалих проміжків часу» [75, c. 426]. 

Дисциплінарно вони розглядали популяційну екологію як «теорію 

макросоціології організацій», таким чином, вважаючи її логічним 

продовженням соціологічної традиції досліджень організацій. 

Як і теорія обставин, популяційна екологія все ж таки не витримала 

конкуренції із інституціоналістами, які вже у другій половині 2000-х років 

констатували свою перемогу над іншими парадигмами і, зокрема, безнадійне 

відставання популяційної екології від інституціоналізму. 

З огляду на теоретичне розгалуження та фрагментацію організаційної 

теорії, дослідники розділились у висновках щодо статусу та етапу розвитку 
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дисципліни. У кунівській моделі розвитку наук одна домінуюча парадигма 

змінює попередню, коли остання генерує забагато теоретичних та 

емпіричних аномалій на відносно короткому часовому проміжку зміни 

парадигм на зміну приходить довгий і стабільний період «нормальної науки» 

мейнстріму. Дана модель не підходить для опису логіки розвитку 

організаційної теорії, адже остання ніколи не мала домінуючої парадигми, а 

натомість уже півстоліття існує у формі мультипрадигмальної дисципліни, де 

різні теорії та філософські погляди не конкурують між собою, а співіснують. 

Є науковці, які вважають, що організаційна теорія насправді знаходиться на 

препарадигмальній стадії і домінування єдиної парадигми ще попереду. 

Останній сценарій є більш бажаним, адже, на відміну від фрагментарної 

дисципліни із різними онтологічними та епістемологічними поглядами, він 

дозволить організаційній теорії розвиватися за логікою зрілих наук, в яких є 

консенсус щодо загальноприйнятого в науковій спільноті визначення 

наукового знання і методів, яким це знання можна отримати і додати до 

загального корпусу. 

Дисциплінарно організаційна теорія продовжувала переміщуватись із 

факультетів соціології до бізнес-шкіл. Масовим цей процес розпочався у 

1980-х роках, і саме цей період можна назвати інституціоналізацією 

організаційної теорії як окремої, повноцінної академічної дисципліни із 

чіткою структурною приналежністю до бізнес-дисциплін. Поряд з цим, 

почали з’являтися нові журнали, присвячені організаційним дослідженням: 

Organization Studies, Organization Science, Journal of Management Studies, 

Journal of Management Inquiry сьогодні посідають чільне місце серед 

головних журналів з організаційної теорії. Зокрема, Organization Studies був 

першим європейським журналом, присвяченим організаціям і зіграв головну 

роль в популяризації нової дисципліни на континентальній Європі.  

З точки зору плюралізму теоретичного, методологічного та 

філософського підходів до розуміння і дослідження організацій, ще більш 

відкритим до радикальних змін та переосмислень традиційних 
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позитивістських ідей зіграв журнал Organization. Починаючи із сер. 1980-х 

років, Organization Studies та, трохи пізніше Organization, стали флагманами 

постмодернізму як альтернативи старому позитивізму американської 

організаційної теорії. І хоча в Європі вже існували досить впливові журнали з 

менеджменту та організацій (наприклад, Human Relations, започаткований у 

1947 році та Journal of Management Studies, 1963 року), спільними зусиллями 

журнали саме цього нового типу зробили вирішальний внесок у створення 

нового центру тяжіння в традиційно американській дисципліні: європейський 

постмодерністський погляд на онтологію організацій та епістемологію 

організаційної теорії виокремив дослідників зі Старого Світу в окремий 

табір, який з тих пір є серйозною альтернативою американському 

позитивізму (Burrell et al., 1994). Зокрема, Organization у 2013 році відкрито 

визнав однією зі своїх головних цілей просування диверсифікації та 

плюралізму методологічних та теоретичних підходів на противагу 

домінуванню Academy of Management як символу позитивістської гегемонії. 

Кінець XX ст. для організаційної теорії пов'язаний, в першу чергу, з 

диверсифікацією та фрагментацією дисципліни. У даному випадку мова йде 

не про роздроблення організаційних досліджень на різні теоретичні 

перспективи, а більш глобальну ізоляцію, яка була зумовлена прихильністю 

тих чи інших науковців різним, несумісним одна з одною філософських 

парадигм, які діаметрально протилежно визначали природу фізичної і 

соціальної реальності, природу знань, поняття істинності та, відповідно, 

методів дослідження організаційної реальності та акумуляції знань про неї. 

На найбільш загальному та умовному рівні водорозділ ділить на різні табори 

реалістів та інтерпретивістів. 

Тим часом, інституційна теорія, яка побудована на конструктивістській 

онтології, прекрасно адаптувалась до кількісної методології позитивістів і 

багато в чому завдяки такій універсальності та адаптивності змогла 

завоювати лідерство серед організаційних теорій і стати домінуючою 

парадигмою в сучасному організаційному аналізі. Переосмислення 



51 
 

 
 

інституціоналістами ролі та місця організацій в дослідженнях та теорії 

призвело до поступового зміщення акценту з організацій на інституційні 

ефекти та середовища. В одному із останніх оглядів інституційної теорії, 

Грінвуд, Хіннінгс та Веттен висловили турботу щодо того, що в сучасній 

інституційній теорії дослідження інститутів затьмарило дослідження 

організацій, які і повинна б була пояснювати будь-яка організаційна теорія. 

Однією із характерних особливостей постмодерністського дискурсу 

стало відходження від сприйняття організацій як систем (дана проблематика 

буде детально розглянута в наступній статті). Дослідники почали 

пропонувати альтернативні онтології організаційної реальності, а отже і нові 

метафори організації. Виходячи з того, що, на відміну від фізичних об’єктів, 

організація являє собою скоріше ефемерне, нематеріальне, абстрактне явище, 

без чітко визначеної форми та меж, її концептуалізація, розуміння та методи 

дослідження не можуть спиратись на традиційну онтологію та епістемологію 

природничих наук. В організаційній літературі вироблена низка умовних 

концепцій та типологій, які мають на меті допомогти класифікувати та 

обрати правильний теоретико-методологічний інструментарій для 

дослідження організаційних і управлінських процесів. Найбільш впливовою є 

типологія Г. Баррела і Г. Моргана (1980), яка наносить організаційний аналіз 

на соціологічну систему координат, даючи змогу розпізнати спектр з 

чотирьох філософських і методологічних парадигм, що варіюються від 

радикального суб’єктивізму до позитивізму. Їхній підхід дозволяє 

виокремити в організаційних дисциплінах різні протиріччя і несумісні 

припущення з точки зору онтології, епістемології, людської природи і 

методології, таким чином, дозволяючи уникнути грубих теоретичних і 

методологічних помилок в дослідженнях і аналітиці. 

Загальноприйнята нині думка про несумісність різних парадигм була 

також висунута Баррелом і Морганом, але на відміну від Т.Куна, вони 

вважали такий стан плюралізму автономних та ігноруючих одна одну 

парадигм і наукових спільнот природним станом для організаційної теорії. 
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Бар’єр між науковими спільнотами позитивістів та інтерпретивістів 

уособлює несумісність онтології реалізму і конструктивізму, об’єктивізму і 

суб’єктивізму [43-44]. 

Підсумовуючи історію організаційної теорії, еволюцію поглядів 

організаційних теоретиків на предмет дослідження сьогодні можна 

узагальнити як двоетапну зміну парадигм: від закритих до відкритих систем і 

від раціональних до натуральних (ірраціональних) систем. Перша зміна 

характеризується відходом від традиційних (тейлорівських) зображень 

організації як ізольованої та незалежної системи, що може бути пояснена в 

межах своєї внутрішньої діяльності до розуміння організацій в контексті 

зовнішніх середовищ, які мають вирішальний вплив на структуру, 

ідентичність та поведінку організації. Друга зміна парадигм ознаменувала 

перехід від зображення організацій як раціональних агентів, що оптимізують 

свою структуру відповідно до внутрішніх технічних потреб (а з 1960 рр. – до 

зовнішнього середовища) та критерієм успіху вважають ефективність, до 

зображення організацій як ірраціональних та схильних до соціо-культурного 

впливу складових зовнішнього середовища. 

Повертаючись до останніх фундаментальних зрушень в організаційної 

теорії, філософські проблеми організаційних досліджень посідають 

центральне місце в організаційній літературі. Взаємозалежність між теорією 

та емпіричними даними є однією з центральних тем дискусії всіх наукових 

дисциплін. Визначення філософських позицій фундаментально впливає на 

якість і результат дослідження та відіграє вирішальну роль у дизайні 

методології [6; 7; 8]. Філософські переконання та погляди дослідника на 

оточуючий його соціальний світ, зазвичай визначають питання на які 

науковець звертає увагу та надає пріоритет, як він їх формулює, які підходи 

використовує аби знайти на них відповіді і що, власне, вважає за 

влаштовуючу відповідь. Питання і методологія їх досліджень випливають з 

онтологічних переконань (уявлень про природу людини, знань і світу) і 

епістемологічних припущень (уявлень про способи, якими можна дослідити 
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певний феномен). Таким чином, метою даного підрозділу є визначення 

методологічного інструментарію у контексті філософських поглядів на 

онтологію, епістемологію та методологію дослідження в рамках сучасних 

парадигм і теорій менеджменту і організаційних вчень. 

В організаційній теорії, яка знаходиться на перетині соціології, 

психології та економіки, питання відповідності і гармонізації онтологічних і 

епістемологічних позицій має таку ж фундаментальну важливість як і в ряді 

природничих наук, де найяскравішим прикладом є проблеми невідповідності 

класичної механіки і квантової теорії та інтерпретація корпускулярно-

хвильового дуалізму й «ефекту спостерігача» [129; 130]. Будь-яке 

дослідження організаційних процесів починається із визначення 

онтологічних та епістемологічних припущень, які визначаються як у 

класичній позитивістській традиції, так і в конструктивізмі.  

В організаційній літературі вироблена низка умовних концепцій та 

типологій, які мають на меті допомогти класифікувати та обрати правильний 

методологічний інструментарій для дослідження організаційних і 

управлінських процесів. Найбільш впливовою є типологія Г. Баррела і 

Г. Моргана (1980), яка наносить організаційний аналіз на соціологічну 

систему координат, даючи змогу розпізнати спектр із чотирьох філософських 

і методологічних парадигм, що варіюються від радикального суб’єктивізму 

до позитивізму. Їхній підхід дозволяє виокремити в організаційних 

дисциплінах різні протиріччя і несумісні припущення з точки зору онтології, 

епістемології, людської природи і методології, таким чином, дозволяючи 

уникнути грубих теоретичних і методологічних помилок у дослідженнях і 

аналітиці.  

Іншою важливою концептуалізацією є типологія центральних питань в 

організаційній і управлінській думці В.Г. Остлі та Е. Ван де Вена (1983), що 

демонструє наявність в академічній літературі протилежних поглядів і 

концептуалізацій організаційної структури, поведінки, змін і ролі менеджера. 

Виділивши два основні параметри, за якими варто розрізняти теоретичні і 
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методологічні підходи (мікро- й макрорівні аналізу і детермінізм vs 

волюнтаризм), дослідники розподілили ці погляди між чотирьох різних 

квадрантів, описуючи різні школи організаційної й управлінської думки 

(табл. 1.3). 

У даному підрозділі зроблено огляд соціологічних і економічних 

парадигм в організаційному аналізі і співставлено їхні центральні теоретичні 

і методологічні твердження з предметом і об’єктом дослідження. 

Аргументовано вибір парадигм, що є найбільш сумісними із проблематикою 

даного дослідження. Головним філософським і методологічним вибором 

автора є рішення притримуватися логіки критичного реалізму, а саме 

епістемологічно об’єктивної методології дослідження, попри онтологічно 

суб’єктивний статус об’єкта і предмета дослідження. 

Таблиця 1.3 

Базові переконання і припущення позитивізму й інтерпретивізму 

 Позитивізм Інтерпретивізм 

Переконання і 

погляди на 

природу знань 

Точними науковими методами 

(як правило, кількісними) 

можливо отримувати 

об’єктивні знання і факти, 

універсальні закони та 

узагальнення, що можуть бути 

емпірично перевірені та не 

залежать від суб’єктивних 

позицій спостерігача 

Об’єктивний опис та 

дослідження соціальної 

реальності апріорі неможливе 

через суб’єктивність і 

спостерігача і об’єкту 

дослідження. Розуміння 

феномену не можливе без 

усвідомлення його смислів та 

інтерпретацій 

Погляди на 

фізичну і 

соціальну 

реальність 

Фізична реальність є 

об’єктивною та існує 

незалежно від спостерігача 

Не існує об’єктивного і 

нейтрального світу фактів та 

законів, а лише соціально 

сконструйована реальність 

Зв'язок між 

теорією і 

практикою 

Теорії будуються і 

перевіряються на основі 

спостережень та емпіричних 

фактів 

Різні теорії можуть пояснювати 

одні і ті ж самі процеси і 

закономірності з різних точок 

зору. На відміну від 

природничих наук, в соціальних, 

розпізнання хибних та 

правильних майже не можливо, 

тому вони існують як різні 

парадигми.  

Джерело: складено автором за [27; 39]. 
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Монографія «Соціологічні парадигми в організаційному аналізі» 

Г. Баррела і Г. Моргана [39] входить у перші десять найцитованіших праць у 

гуманітарних науках і нині є найвпливовішою роботою в організаційній і 

управлінській теорії. В основі концепту цих дослідників лежить класифікація 

онтологічних, епістемологічних і методологічних припущень як чотирьох 

різних парадигм, спектр яких варіюється від соціального конструктивізму 

П. Бергера і Т. Лукмана до моделі економічної людини А. Сміта. 

Усі дослідники в гуманітарних науках роблять припущення щодо 

природи соціального світу і способів, за допомогою яких він може і має 

досліджуватись. По-перше, це припущення щодо онтологічної природи – 

припущення, що стосуються сутності досліджуваного об’єкта. Дослідники 

завжди зіштовхуються з базовою онтологічною дилемою: чи є досліджувана 

реальність зовнішньою і незалежною до індивіда, або є результатом його 

свідомої чи несвідомої діяльності; чи є реальність об'єктивною за своєю 

сутністю, чи соціально сконструйованою. 

Наступним припущенням, логічно пов'язаним із онтологічною 

основою, є епістемологія: дослідники мають визначитись щодо методології 

та критерії і стандарти того, що може вважатися об’єктивним знанням в 

галузі. Саме в епістемології спостерігаються найбільш фундаментальні 

розбіжності в поглядах на природу знань, наукового прогресу та способів 

досягнення наукових результатів.  

У той час як позитивізм схиляється до наукового реалізму і 

переконання в існуванні об’єктивного і незалежного знання, яке можливо 

отримати за допомогою певного теоретико-методологічного інструментарію, 

релятивізм спирається на переконанні в неможливості існування об’єктивної 

і незалежної від людської свідомості та інтерпретації реальності. Відтак ці 

наукові світогляди тяжіють до принципово протилежних і несумісних 

методологій, що базуються на моделях наукових досліджень природничих та 

гуманітарних наук відповідно. Реалізм спирається на методологію таких 

наук, як фізика, хімія чи математика, залучаючи кількісну методологію, в 
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першу чергу, математичний інструментарій, моделювання, статистичні 

методи, економетрику тощо. 

Відсутність вибору певної теорії як засобу інтерпретації отриманих 

емпіричних даних характерна для природничих наук, де позитивізм зазвичай 

є виправданим (але в природничих науках теорії чітко виконують свою 

функцію і проходять емпіричну перевірку, після чого залишаються лише 

найбільш точні та несуперечливі теорії, чого не можна сказати про 

гуманітарні науки та їхній теоретичний і методологічний плюралізм). У 

точних науках частіше за все науковці мають справу з об’єктивними і 

незалежними від спостерігача фактами, тоді як соціогуманітарні науки 

досліджують соціальну реальність і суб’єктивні фактори. Ціллю точних наук 

є отримання об’єктивного знання, а для соціогуманітарних – умовне 

розуміння мотивів індивідів і закономірностей повсякденної реальності. 

Хімічні теорії, наприклад, складаються з гіпотез і тверджень щодо поведінки 

хімічних речовин, не беручи до уваги поведінку хіміків і соціологічні 

контексти досліджень та експериментів [40, c. 6]. 

У менеджменті позитивізм уперше й в останне домінував в епоху 

становлення дисципліни, це так звана школа «промислової психології» [145; 

146] найбільш повно виражена в поглядах Тейлора і Файоля і 

характеризована твердженнями логіки беззаперечних причинно-наслідкових 

зв’язків і бачення організаційного світу еквівалентним світу фізичному. Тим 

не менш, нині ці підходи становлять інтерес лише для істориків 

менеджменту, а дослідниками вважається скоріше ідеологією, а ніж 

науковою програмою [107].  

Починаючи з поведінкових теорій Саймона і Марча та концепцій 

взаємозалежності організацій та їх зовнішніх середовищ Томпсона, Лоуренса 

та Лорча, в організаційній теорії почав спостерігатись значний зсув до  

мультипарадигмальності і застосування теорій як засобів інтерпретації 

організаційних процесів. Хоча економічні та інші позитивістські теорії все 

ще мали місце в управлінських та організаційних дисциплінах, більшість 
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дослідників притримувались думки, що аби зрозуміти організаційні процеси 

й особливості прийняття рішень, необхідно бачити та інтерпретувати 

ситуації очима самих членів організацій. 

 Саме соціологічні теорії дали змогу спостерігати як суб’єктивні 

дискурси стають об’єктивною і незалежною реальністю. На відміну від 

функціоналістьких парадигм, інтерпретивізм розпізнає в організаціях 

соціальні конструкції і сукупності колективних значень і категорій. Хоппер і 

Пауел (1985) вказують на несумісність онтологічних основ в позитивізмі та 

інтерпретивізмі, починаючи з діаметрально протилежних визначень поняття і 

сутності реальності та способів пізнання цієї реальності. 

З точки зору функціоналізму, люди обмежені тим соціальним світом, 

який вони населяють, і цей світ, в свою чергу, сприймається ними як такий, 

що є побудованим за допомогою зовнішніх та незалежних об’єктів та 

зв’язків. З іншого боку, інтерпретативний підхід робить наголос на 

суб’єктивній природі соціального світу і намагається зрозуміти його з точки 

зору об’єктів дослідження. Дослідники фокусуються на колективних 

значеннях і розуміннях, а також на сприйнятті реальності, замість 

дослідження об’єктивної реальності, що існує незалежно від індивідів. 

Індивіди створюють свою соціальну реальність у взаємодії з іншими 

індивідами і завданням якісного інтерпретативного аналізу є дослідження 

шляхів, якими ця реальність конструюється і стабілізується. 

У менеджменті та організаційній теорії відмінності між позитивізмом 

та релятивізмом найбільш яскраво виражені в сучасному протиставленні 

стратегічного менеджменту та організаційної соціології. Бар’єр між цими 

двома парадигмами уособлює несумісність онтології реалізму і 

конструктивізму, об’єктивізму і суб’єктивізму [42].  

Процес впровадження та експлуатації управлінських інновацій, на 

нашу думку, повністю підпадає під онтологічні і епістемологічні припущення 

інтерпретативних теорій. Акцент на розумінні і визначенні сутності, цілей, 

переваг і ризиків від впровадження тієї чи іншої інновації підводить нас до 
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питання сприйняття й інтерпретації організаційної реальності. Вибір 

інституційної теорії як основного теоретичного і методологічного 

інструментарію для аналізу результатів дослідження пояснюється якраз 

такою потребою в інтерпретації процесу аналізу і прийняття рішення щодо 

впровадження з точки зору самих організацій. З епістемологічної точки зору 

якісні методи та інституційна теорія мають спільні засади, адже їх 

онтологічним базисом є конструктивізм. І в якісному аналізі, і в 

інституціоналізмі,  організації та їх середовища є взаємозалежними 

соціально-культурними феноменами, що показано у таблиці 1.4.  

Таблиця 1.4 

Теорія, емпіричний контекст, методологія і методи, використані в дисертації  

Поняття Значення Релевантність Вибір 

Теорія 

Набір 

пояснювальних 

концептів 

Відповідність 

адресованим 

дослідницьким 

питанням 

Інституційна 

теорія 

Емпіричний 

контекст 

Місце збору 

емпіричних даних 

Відповідність 

адресованим 

дослідницьким 

питанням 

Організація, її 

система та модель 

менеджменту 

Методологія 

Загальний підхід 

до вивчення теми 

дослідження 

Відповідність 

адресованим 

дослідницьким 

питанням 

Якісний аналіз, 

конструктивізм, 

інтерпретивізм 

Метод 

Конкретні засоби і 

техніки 

дослідження 

Відповідність 

обраним 

емпіричним 

контекстам, теорії і 

методології 

Інтерв'ю, аналіз 

архівних даних 

(інформація з веб-

сайтів і документів 

внутрішнього 

користування) 

Джерело: адаптовано автором на основі [39]. 
 

На противагу зображенню організацій як об’єктивних, раціональних і 

фізичних одиниць, їх метафоричне зображення як соціально-культурних 

конструкцій дає змогу змістити акцент на інтерпретативному процесі 

конструювання реальності членами організації, а також зрозуміти символічні 

та ідеологічні аспекти організаційних процесів [39]. 
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1.3. Пояснення і передбачення інституційної теорії: інституції, 

інституційні фактори та інституціоналізація 

 

Почати цей підрозділ необхідно з питань важливості наукових теорій та 

їх ролі в поясненні емпіричного матеріалу. Абсолютна більшість вітчизняних 

науковців в соціогуманітарних дисциплінах взагалі не користується теоріями 

для інтерпретації та пояснення даних своїх досліджень, тому природньо, що 

таке ігнорування теоретичної інтерпретації отриманих даних є виведенням 

своїх робіт за межі жанру науки в жанр консалтингу чи журналістики. 

Безперервний потік наукових публікацій зводиться до того, що автори 

констатують факт падіння предметів на землю, замість того, аби розпізнати 

та пояснити причини падіння, виявити зв'язок між падінням яблука з дерева 

та рухом небесних тіл. Нам потрібна Ньютонівська теорія, аби пояснити, 

чому предмети падають на землю. Так само, науковим завданням є 

пояснення причин іржі, окиснення чи горіння; нам не достатньо констатації 

факту цих явищ. А для того, щоб пояснити всі вищезназначені і, здавалося б, 

непов’язазні між собою явища, потрібна атомна теорія. Ігнорування теорій 

призводить до нехтування самим завданням науки – давати пояснення 

явищам, подіям і фактам, передбачати закономірності в їх появі чи 

відсутності, замість простої описової діяльності. Теорія дозволяє виконувати 

наукове завдання – давати відповідь на питання: «чому певне явище 

відбувається» та «як воно відбувається» (78-79; 115; 126). 

У цій роботі роль теорії є центральною і вирішальною, а частина 

даного підрозділу, присвячена теоріям, частково виконує і просвітницьку 

роль. Усі висновки в даній роботі робляться лише в світлі наукових теорій, 

пояснюючи емпіричні дані через призму пояснень і передбачень заданих 

теорією. Теорія, яка має узагальнювати, шукати закономірності та 

пропонувати їх пояснення, які співпадають з емпіричною реальністю і не 

суперечать фактам [32] буде виконувати цю функцію і в цій роботі.   
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Без наукової теорії робота зводиться до констатації спостережень, а всі 

подальші висновки є лише оціночним судженням та суб’єктивною думкою 

автора, яка не має нічого спільного із науковим поясненням. Саме теорія дає 

змогу зрозуміти, що ми спостерігали, чим спостереження не є і що ми 

можемо та неможемо спостерігати в майбутньому [7; 12; 15]. Теорія дозволяє 

відрізнити видимість від реальності, переступивши за межі інтуїтивного 

досвіду та хибних припущень, що базуються на простоті повсякденних 

спостережень. Саме теорії дозволили зрозуміти, що Земля обертається 

навколо сонця, а не навпаки і не економічна раціональність, а соціологія та 

психологія дають пояснення організаційної поведінки, хоча в обох випадках 

інтуїція підказувала б нам найбільш «очевидний» варіант. Найбільш 

важливим аспектом теорії є її здатність обмежити наші висновки щодо 

спостережень і чітко вказати, що ми не можемо бачити. Провідні вчені та 

філософи науки XX століття визнавали контрінтуїтивність теорій як 

показник їхньої теоретичної та практичної цінності (Гейзенберг, Бор, 

Ейнштейн, Паулі, Де Бройль, Шредінгер, Фейнман та ін.). По ній Карл 

Поппер проводив лінію демаркації між наукою і псевдонаукою, вказуючи, 

що «…кожна хороша наукова теорія має забороняти появи певних подій і 

чим більше вона забороняє, тим краще» [12, с. 245]. Ейнштейн підсумовує 

свою теорію як таку, що з самого початку не довіряла інтуїтивним 

висновкам, які базуються на безпосередньому спостереженні, адже «такі 

висновки час від часу ведуть нас хибним шляхом» [3, с. 10].  

Нарешті, Фейнман, резюмує тенденцію теорій до ускладнення та 

контрінтуїтивності наступним чином: «на перших етапах історії 

експериментальних досліджень розумні пояснення спостережуваних явищ 

грунтувалися на інтуїції, яка сама базується на найпростішому досвіді 

зіткнення зі повсякденними явищами. Але в міру того як ми намагаємося 

розширити наші уявлення і домогтися кращої відповідності між нашими 

поясненнями і тим, що ми спостерігаємо, в міру того як наше пояснення стає 

все більш і більш широким і нас починає цікавити все більш широке коло 
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явищ, те, що ще зовсім недавно було простим спостереженням, стає 

фізичним законом. При цьому з ним відбувається дивна річ: часто він стає 

все більш і більш зовні нелогічним і все далі і далі розходиться з тим, що 

підказує інтуїція. Звичайно, інакше і бути не може, оскільки в нашому 

повсякденному житті наш досвід дає нам лише дуже обмежене уявлення про 

природу. З безпосереднього досвіду можна отримати знання і розуміння 

лише дуже малої частки природних явищ. І тільки за допомогою дуже тонких 

вимірів і ретельно підготовлених дослідів можна домогтися більш широкого 

погляду на речі. А тоді ми починаємо зіштовхуватися з несподіванками. Ми 

спостерігаємо зовсім не те, що ми могли б припустити, зовсім не те, що ми 

собі уявляли. Нам доводиться сильніше напружувати свою уяву не для того, 

щоб, як в художній літературі, уявити собі те, чого немає насправді, а для 

того, щоб осягнути те, що дійсно відбувається» [5, с. 115–116]. 

У філософії науки контрінтуїтивність ототожнюється із 

пояснювальною та передбачувальною силою, але ми приділяємо цьому 

аспекту таку пильну увагу аби, в першу чергу, продемонструвати важливість 

теорії та наслідки її відсутності в науковій роботі. Що залишиться, якщо 

прибрати теорію? Перелік фактів, які нам і так відомі.  

Суто філософський аспект полягає в обґрунтуванні наукового статусу 

досліджень, теорії та наукового методу як нероздільних складових однієї 

діяльності. Контінтуїтивність означає ризик, який, у свою чергу, демонструє 

науковий статус теорії за двома критеріями: 

1)  пояснення і передбачення;  

2)  здатність до емпіричної перевірки.  

Заглиблюючись ще далі в філософію природи і функцій наукових 

теорій як одиниць аналізу науки, можемо визначити наукову раціональність 

та науковий прогрес як можливість вироблення все більш сильних теорій і 

відкидання слабкіших. Науковий прогрес, таким чином, – це наближення до 

істини через пояснення все більшої кількості явищ і зменшення кількості 

хибних припущень [115-117]. Найкращі теорії мають охоплювати, 



62 
 

 
 

узагальнювати і пояснювати якомога більше явищ за допомогою якомога 

меншого числа базових тверджень і припущень.  

Водночас теорія не має перетворитись у «теорію всього», яка пояснює 

всі явища, не пояснюючи нічого. Кожна теорія – це інструмент із своїми 

межами застосування, покликана давати відповідь на певну низку питань. 

Тут і вступає в гру принцип фальсифікації Поппера, що вимагає від теорії 

чітко вказати свої межі, зазначити питання, на які вона не має мети 

відповідати і навести приклад вирішального експеримента чи спостереження, 

які могли б гіпотетично спростувати теорію та визнати її хибною. Саме 

такою якістю володіє, наприклад, загальна теорія відносності, яка «несумісна 

з певними можливими результатами спостереження – з тими результатами, 

яких до Ейнштейна чекав би кожен» [12, с. 244]. Обмеженість застосування, 

простота, контрінтуїтивність та підтвердження фактами – ось ті 

характеристики, які має демонструвати теорія. 

В організаційній теорії як дисципліні існує майже десяток різних 

теорій, які, як і в природничих науках, рідко перетинаються на одній 

площині, конкуруючи за надання кращої відповіді на одне і те ж саме 

питання. Частіше ці теорії задають різні питання і дають на них свою 

ексклюзивну відповідь. Для відповіді на питання, поставлені в цій роботі, 

нам допоможе інституційна теорія організацій (відмінна від  

інституціоналізму в економіці), яка фокусується на поясненнях особливостей 

і закономірностей організаційних форм, організаційної поведінки та 

впровадження організаціями моделей управління, організаційних структур, 

практик та інновацій. Як і теорії в природничих науках, інституційна теорія 

вводить поняття та явища, що не спостерігаються, аби пояснити 

спостережувані явища, зокрема такі, як вищезазначені процеси 

організаційної поведінки та організаційних структур. 

Наукова діяльність у природничих науках зводиться до: 

1)  узагальнень поодиноких результатів експериментів та спостережень;  

2)  перевірки узагальнень за допомогою експериментів та спостережень.  
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Ці дві складові наукової діяльності пов’язує між собою здатність 

розпізнати закономірності та виводити теорії і закони, яка, проте, не є 

предметом дослідження ні філософії, ні науки, через свою виключну 

індивідуальну природу (Feynman, Leighton and Sands, 1965; Фейнман, 1987). 

Нільс Бор вважав, що завдання науки полягає у «розширенні нашого досвіду 

і одночасному звуженні його до порядку і закономірності» [33], а Ернст Мах 

– «економією експерименту завдяки теоретичним передбаченням» [9]. 

Здогадки та побудови теорій є творчим процесом, який має задовольняти 

одну вимогу: результат узагальнень не має розходитись із експериментом та 

спостереженням. Як зазначав Фейнман, наріжним каменем науки є 

дотримання відповідності між емпіричною реальністю та ідеями й 

умовиводами, «неважливо, наскільки ти розумний, хто автор здогадки, 

відомий він чи ні – якщо теорія розходиться з експериментом, значить теорія 

невірна; якщо розрахунки розходяться з експериментальними даними, то 

закон неправильний» [5, c. 95]. 

На відміну від природничих наук, науковці в соціальних науках 

працюють із соціальними, а не фізичними явищами, тому їм апріорі не 

доступні ізольовані досліди та маніпуляції змінними в експериментах. 

Натомість, вони мають досліджувати явища і події лише у природних умовах 

за допомогою польових досліджень. У випадку побудови гіпотез на основі 

кількісних методів, науковці задовольняються лише твердженнями, що 

вказують ймовірність певної події, явища чи тенденції та її залежність від 

інших змінних. Іншими словами, причинно-наслідковий зв'язок у соціальних 

теоріях обмежується твердженнями щодо переваги тієї чи іншої вірогідності 

над іншою та факторами впливу. Умовно, типова теорія в організаційній 

теорії вказує залежність однієї змінної від іншої, наприклад, зменшення чи 

збільшення X веде до зменшення чи збільшення Y, що, у свою чергу, 

викликано факторами А чи В.  

Наприклад інституційна теорія організацій вловлює та пояснює 

причинно-наслідкові зв’язки між такими, здавалося б, на перший погляд, не 
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пов’язаними між собою емпіричними явищами, як конформізм організацій до 

нераціональних практик і норм, дезінтеграцію реальних практик і 

впроваджених інновацій, які часто залишаються імплементованими лише на 

папері, гомогенізацію організацій за певними характеристиками (наприклад, 

організаційними структурами чи практиками) на макрорівні. Інституційна 

теорія гармонічно поєднує ці різні емпіричні спостереження в одну логічно 

побудовану структуру аргументів та пояснень причинно-наслідкових зв’язків 

між конформізмом, легітимністю, виживанням організацій, 

інституціоналізацією та ізоморфізмом. Причинно-наслідкові зв’язки цих 

передбачень мають наступну логіку: впроваджуючи загальноприйняті  

елементи, організації легітимізують себе в даній інституційній системі та 

зображують себе раціональними та прогресивними членами середовища. Це, 

у свою чергу, дозволяє їм уникнути критичної оцінки, забезпечує 

стабільність, а отже, підвищує шанси на виживання.  

Це перший ланцюжок, що поєднує та дає пояснення емпіричним 

фактам та парадоксу конформізму, нехтування економічними потребами та 

виживанню і успіху, що не пояснювався попередніми організаційними 

теоріями. Другий причинно-наслідковий ланцюг випливає із першого і 

передбачає поступову гомогенізацію інституційного середовища внаслідок 

того, що більшість організацій слідує загальноприйнятим нормам і вимогам. 

Як наслідок такої колективної раціональності, організації у межах однієї 

інституційної логіки з часом будуть схожими одна на одну, замість 

різноманіття індивідуальних та оригінальних організацій, що передбачає, 

наприклад, стратегічний менеджмент. 

Через природний конфлікт між сталими внутрішніми організаційними 

практиками та впровадженими церемоніально інституційними структурами 

(«фасадом легітимності»), організаціям притаманна дезінтеграція цих двох 

елементів. Інституційна теорія, таким чином, передбачає перевагу 

інституційних факторів над економічними, конформізм над стратегічною 

поведінкою та бажанням опору, ізоморфізм над гетерогенністю та девіацією і 
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дезінтеграцію інституцій та реально використовуваних практик. Очікується, 

що організація скоріше обере загальноприйнятий стандарт, що є 

малоефективним для внутрішнього використання, аніж буде керуватись 

реальними технічними потребами та знехтує інституційними вимогами. Такі 

передбачення зв’язків і тенденцій підходить навіть під вимоги до науки, що 

їх висувають деякі фізики, включно із Фейнманом. 

У більшості сучасних організаційних теорій пояснення організацій 

переноситься на рівень зовнішніх середовищ: аби пояснити поведінку 

організації, ми маємо шукати відповідь в особливостях та умовах зовнішніх 

середовищ, похідною від яких постають організаційні дії на мікрорівні. 

Схожу аналогію з прикладу природничих наук навів М. Фрідман (1974), 

показавши, як властивості води насправді пояснюються на молекулярному 

рівні за допомогою молекулярно-кінетичної теорії. 

Інституційна теорія та всі інші соціальні теорії мають декілька функцій 

в науковій діяльності. У природничих науках ці функції чітко окреслені:  

1)  побудова теорій;  

2)  їх емпірична перевірка;  

3)  використання теорій для інтерпретації спостережень.  

Але на відміну від природничих наук, в соціогуманітарних науках 

майже відсутній зворотній зв'язок між теоретичними узагальненнями із 

окремих польових досліджень та перевіркою теорії за допомогою все тих же 

емпіричних даних. Теорії тут виконують односторонню функцію 

інтерпретації зібраних даних, тобто пояснення значення спостережень за 

допомогою прийнятої системи пояснень. Прийняття такої системи 

залишається питанням віри та переконання в оптимальності наданих 

пояснень. Без систематичної емпіричної перевірки теорії, а тим більше за 

відсутності можливості таку перевірку виконати, науковці використовують 

наукові теорії як інструменти, обираючи із набору ту, що здається найбільше 

підходить до їхнього кейсу. Так, наприклад, при дослідженні прийняття 

рішення впровадити ту чи іншу інновацію чи популярну стратегію, ми 
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опиняємося перед вибором із декількох теорій, що здатні пояснити 

спостереження і факти в нашому дослідженні, але дають майже діаметрально 

протилежні пояснення. Це може бути і раціональна оцінка на основі досвіду 

попередніх кейсів (organizational learning), і адаптація до технічних потреб 

(contingency theory, resource dependence theory),  і символічне впровадження 

(institutional theory).  

При детальному вивченні контекстуальних факторів, як правило, стає 

зрозуміло, пояснення якої теорії в кожному випадку є більш переконливим та 

несуперечливим, а також якому «інструменту» надати перевагу. 

Інструменталістська концепція, на відміну від реалістської, розглядає теорії 

виключно як інструменти для класифікації, систематизації та передбачення 

емпіричних явищ (у випадку організаційних теорій, відповідно, без 

останнього пункту) і виключає можливість розкриття сутності науки на рівні 

наукових теорій. Фідбек у вигляді систематичних емпіричних тестувань 

теорії не є критичним у такому випадку, адже теорії, які вписуються в 

ландшафт емпіричних фактів та явищ і допомагають зрозуміти хаотичний 

клубок організаційних процесів, мають право на життя. Однак такі теорії не 

виконують головну функцію наукових теорій – не надають передбачень. 

Абстрактність організаційних теорій знову ж таки не є критичною. 

Вони можуть: 

1) на макрорівні говорити про ймовірність тієї чи іншої події чи 

тенденції;  

2) на мікрорівні давати інтерпретацію спостереженням.  

Технічно, ця можливість вказувати ймовірність та вписуватись в емпіричну 

реальність та не суперечити фактам задовольняє двом головним критеріям 

наукової теорії, що їх висував Фейнман: якщо теорія розходиться із 

експериментом, значить теорія не вірна; наука каже лише про те, що є більш 

менш вірогідним, а не доводить кожного разу, що можливо, а що ні. 

Звичайно, ми опустимо деталі, що відрізняють соціальні та фізичні 

теорії, а саме залежність останніх від математичного апарату і відкидання 
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теорії у разі невідповідності математичним розрахункам. І в той час, як 

фізичні теорії, які багато вчених вважають не чим іншим, ніж інтерпретацією 

математичних виразів, дозволяють у результаті передбачати фізичні явища із 

точністю до секунд і грамів, соціальні теорії дають пояснення пост фактум.  

Однією із найвідоміших публікацій, в яких робиться спроба дати 

визначення та окреслити структуру, функції та межі застосування наукової 

теорії в соціальних науках, є стаття Саттона і Стоу (1995) «Чим теорія не є». 

З початку в даній публікації визначено ті теоретичні напрацювання, які не 

можна класифікувати як теорію, а потім – обов’язкові компоненти 

справжньої наукової теорії в організаційних дослідженнях.  

Як і в природничих науках, соціальні теорії повинні мати наступні 

властивості та характеристики: «Теорія – це логічні причинно-наслідкові 

зв’язки між явищами та подіями, пояснення причин виникнення та існування 

тих чи інших подій, структур чи типів поведінки. Теорія фокусується на 

природі причинних зв’язків, встановлюючи, що з’являється раніше і 

хронологію подій. Сильна теорія, на нашу думку, здатна пояснити 

систематичність причин виникнення чи не виникнення певних зв’язків, подій 

та явищ. Теорія міцно ґрунтується на групі переконливих та логічно 

взаємопов’язаних аргументах» [152, c. 375]. 

Таким чином, автори ставлять до теорії організацій майже ті ж самі 

вимоги, що і до теорій у точних науках за виключенням власне 

математичного апарату і вираження причинно-наслідкових зв’язків 

математичними рівняннями. Критерії Саттона і Стоу виявляються навіть 

більш вимогливими ніж базові критерії Фейнмана, проте не такими 

вимогливими, як реальність природничих наук, де теорія виражена у 

кількісному відношенні.  

Отже, підсумуємо роль та необхідні умови, яким має задовольняти 

наукова теорія: 
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1. Теорія використовується для пояснення, упорядкування, узагальнення, 

систематизації і передбачення певного класу явищ (Борн, Дірак, 

Карнап; Фейнман; Хоккінг); 

2. Теорія має чітко окреслити свої межі застосування і не позиціонуватись 

як «теорія всього», яку не можна фальсифікувати (Поппер, Фрідмен); 

3. Чим більше теорія «забороняє», тим вона сильніша та інформативніша 

(Поппер); 

4. Теорія має направляти емпіричні дослідження, наперед встановлювати, 

що може і має спостерігатись, а що – ні (Ейнштейн, Гейзенберг); 

5. При цьому, чим більше явищ пояснює теорія, тим більшою вважається 

її користь і пояснювальна сила (Фрідмен; Фейнман); 

6. Одночасно з цим теорія має виводитись із якомога меншого числа 

початкових умов та припущень (Окам; Ейнштейн); 

7. Теорія має знаходити закономірності та причинно-наслідкові зв’язки 

між різними класами явищ, навіть якщо, на перший погляд, вони не 

пов’язані між собою (Ньютон, Ейнштейн, Інфельд, Мах); 

8. На основі явищ, які доступні для спостереження, теорія робить 

передбачення щодо явищ і подій, які ще не спостерігались (Мах; 

Карнап; Бор; ван Фраассен); 

9. Попередня теорія має бути пояснена новою теорію як окремий  

випадок (як Ньютонівська механіка нині є складовою квантової фізики 

та теорії відносності, принцип відповідності Бора); 

10.  Теорія не має суперечити емпіричній реальності, чітко вказуючи, що 

можливо, а що – ні (Фейнман; Поппер; Сапп; Путнєм); 

11.  Бажаною характеристикою теорії має бути її контрінтуїтивність: за 

відсутності теорії, ми б робили інші припущення. Теорія дає змогу 

розпізнати «реальність за видимістю», вказавши нам, що, не дивлячись 

на те, що здається, що Земля нерухома, Сонце обертається навколо 

Землі, а Всесвіт є стаціонарним, все насправді відбувається навпаки 

(Поппер). 
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Як вже було сказано, головним завданням наукових теорій в 

організаційних дослідженнях є інтерпретація емпіричних даних. Без такої 

інтерпретації, дослідження лише констатує певний емпіричний факт та 

доповідає результати спостереження. Історично різні організаційні теорії 

були вироблені для відповіді на різні питання, тому рідко бувають ситуації, 

коли дослідник стоїть перед вибором з поміж декількох теорій, які дають 

несумісні між собою відповіді на одне і те саме дослідницьке питання 

(зазвичай проблема викликана недосконалістю дизайну дослідження). 

Наприклад, теорія обставин пояснює залежність організаційних форм та 

структур від технічних вимог зовнішнього середовища, теорія трансакційних 

витрат досліджує де фірми встановлюють свої межі між ринковими 

операціями та організаційними, теорія ресурсної залежності фокусується на 

проблематиці політичних процесів в організації, популяційна екологія вивчає 

динаміку розповсюдження і зникнення класів організаційних форм, 

інституційна теорія – конформізм та причини мімікрії організацій із 

подальшою гомогенізацією.  

Важливо зазначити, що як і в природничих науках, в організаційному 

аналізі немає «теорії всього», адже одна теорія не може відповісти на всі 

питання. Як вже було згадано вище, кожна теорія ставить різні питання і має 

застосування саме в сфері досліджень тих явищ, які вона покликана 

пояснити. Яскравим прикладом такого розмежування та вузької спеціалізації 

теорій може слугувати порівняння С. Парка (2014), в якому він ілюструє як 

різні теорії слугують для дослідження різних явищ: «Не можна 

звинувачувати теорію в тому, що вона не здатна пояснити ті явища, для 

пояснення яких вона не створювалась. Ви ж не будете звинувачувати теорію 

еволюції через те, що вона не пояснює, чому відбувається сонячне 

затемнення» [121, c. 267]. Разом з цим, чим більш загальною є теорія та чим 

більше явищ вона здатна пояснити в тих питаннях, за для відповіді на які 

вона була створена, тим більш популярною вона стає серед науковців.  
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Наприклад, науковці оберуть ту організаційну теорію, яка пояснює і 

раціональну і нераціональну поведінку індивідів чи організацій, а не ту, яка 

пояснює лише раціональну поведінку, а не нераціональні мотиви для неї є 

емпіричною аномалією. Так само, теорія, яка пояснює одночасно існування 

стабільності та змін буде більш застосованою ніж та, яка пояснює лише один 

із цих станів. Але така теорія має давати пояснення та чітко визначати за 

яких умов та чи інша ситуація чи явище будуть більш поширеними і як ці 

твердження можна перевірити і спростувати. 

Цей попперівський критерій є ефективним запобіжником проти «теорій 

всього», які охоплюють велику кількість явищ, але при цьому нічого не 

пояснюють, кажучи, що «все можливо». Саме в таку теорію повільно, але 

невпинно перетворюється сьогодні організаційний інституціоналізм, про що 

буде більш докладніше розказано в наступних публікаціях автора. 

Інституційна теорія створювалась як теорія, що пояснює перевагу 

стабільності та однорідності над змінами та варіаціями, але в останні 

десятиріччя вона перетворюється в таку собі теорію всього в гонитві за 

поясненнями радикальних змін, стратегічного вибору та спротиву 

інституційним тискам. Погоджуючись, що зміни і стабільність є однаково 

природніми процесами, ми приходимо до теорії, яка не пояснює нічого і не 

робить жодних передбачень щодо переваги одного явища над іншим. 

У типовому польовому дослідженні однієї чи кількох організацій, 

науковці, як правило, використовують теорії аби пояснити результати своїх 

спостережень, тобто упорядкувати та надати сенсу ряду емпіричних даних. 

Наприклад, завданням є пояснити причини, процес та наслідки 

організаційних змін, причини провалу, складності реалізації змін чи 

обмеженої імплементації. Без теорії доволі важко розібратись із 

нагромадженням, на перший погляд, безсистемних процесів та явищ в 

організації та ролі багатьох учасників організаційних процесів. Без теорії ми 

напевне лише будемо вимушені констатувати факт впровадження чи не 

впровадження, без системного розуміння зв’язків та причин подій, що 
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призвели до тих чи інших наслідків. Теорія ж дозволяє пролити світло на 

ключові фактори, що впливають на процес та логічну структуру причинно-

наслідкових зв’язків, зрозуміти, чому відбулося саме так, а не інакше, і 

передбачити, що подальша тенденція при збереженні цих умов буде саме 

такою, а не іншою.  

У дослідженнях, що охоплюють макрорівень, організаційні теорії 

мають ще більшу пояснювальну силу, адже власне і були покликані з самого 

початку пояснити та передбачити динаміку організаційної поведінки, 

структури та життєвого циклу великої кількості організацій. Так, типовий 

метод збору емпіричних даних в організаційних дослідженнях – анкетування 

в межах заданої вибірки, дозволяє зібрати масив дослідницького матеріалу 

для подальшого аналізу. Інтерпретація отриманих даних полягає у 

зіставленні емпіричного матеріалу із існуючою теорією та поясненні тих 

закономірностей, які були знайдені. Наприклад, інституційна теорія 

допомагає пов’язати зовнішні фактори впливу та закономірності 

організаційних рішень, пояснюючи чому організація в даних умовах 

проявляє саме таку поведінку, та чому загальна тенденція організацій на 

макрорівні має таку траєкторію. Теорії часто дозволяють розв’язати 

парадокси в емпіричних даних, коли інтуїтивне очікування раціонального 

стандартного результату розходиться з емпіричною реальністю. 

Загалом алгоритм типового організаційного дослідження має наступну 

послідовність. Дослідник визначає питання, на яке він буде шукати відповідь, 

визначається із найбільш оптимальною методологією досліджень (що, в свою 

чергу, базується на онтологічних та епістемологічних переконаннях), збирає 

дані, аналізує (інтерпретує) їх за допомогою теорії та робить висновки щодо 

предмету дослідження. Наприклад, дослідник робить висновок, що 

впровадження управлінської інновації в даній організації було продиктоване 

інституційними чинниками, а не нагальними технічними потребами і з цих 

причин ця інновація не прижилась і з тих пір має скоріш символічне 

значення. Або дослідник хоче пояснити, чому в одній організації радикальні 
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зміни були успішно імплементовані, а в іншій – закінчились невдачею. 

Залежно від деталей цих процесів, дослідник обирає потрібну теорію та 

встановлює закономірність таких результатів. На макрорівні теорії 

дозволяють розпізнати глобальні тенденції організаційних процесів та 

зрозуміти їх причини і наслідки, як, наприклад, передбачення популяційної 

екології щодо впливу тих чи інших факторів на виживання організаційних 

класів. 

Один із творців організаційного інституціоналізму, Джон Мейер, так 

підсумовує основну суть цієї теорії: «У своїх найбільш радикальних версіях 

інституційна теорія стверджує, що інституційні сили зникають з нашого поля 

зору, і ми сприймаємо соціально сконструйовані інституційні визначення і 

категорії як об’єктивну незалежну від нас реальність. Індивіди діють згідно з 

встановленими правилами гри, вірять в них і не піддають сумніву. В цьому 

полягає сила когнітивних інститутів – вони підмінюють собою емпіричні 

факти, вдаючи суб’єктивну реальність за об’єктивну, при цьому 

забезпечуючи членів цього середовища готовими шаблонами і стандартами, 

що дають готові визначення раціональності та ефективності, позбавляючи їх 

потреб в когнітивних зусиллях. Індивіди, озброєні такими шаблонами, не 

приймають рішення, але якщо запитати їх про причини тієї чи іншої дії чи 

поведінки, вони зможуть пояснити їх так, якби це було зважене рішення. 

Будь який студент в змозі написати декілька параграфів на тему «чому я 

вирішив навчатися в університеті». На перевірку, виявиться що майже ніхто з 

цих студентів не приймав рішення щодо вступу через відсутність 

альтернатив. Вступ до університету є інституційною нормою, що не підлягає 

сумнівам та критичному огляду. В цьому і криється помилка економістів і 

навіть Джеймса Марча з його концепцією прийняття рішень в умовах 

невизначеності: вони всі вивчають рішення, які на справді ніколи не 

приймалися» [110, с. 793]. 

Інституційні дослідження в економіці та соціології (і її похідної – 

організаційної теорії або організаційної соціології) представляють собою 
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теоретичні програми, які налічують більше 100 років теоретичної та 

емпіричної роботи, проте майже ніколи не перетинаються на одній площині. 

Пояснення цьому доволі тривіальне: незважаючи на центральне місце 

інституцій в цих науках, предмети досліджень економістів та соціологів дуже 

різні, а отже теоретичні концептуалізації та методологічний інструментарій 

розробляються для принципово різних задач і цілей.  

Так, на територію організаційної теорії найбільш вдало зайшла та 

адаптувалась теорія трансакційних витрат О. Вільямсона. Низка його робіт 

по економічній організації були опубліковані у головних журналах 

організаційної теорії – Administrative Science Querterly (1981) та Academy of 

Management Review, а також в головному соціологічному часописі – 

American Journal of Sociology (1981).  

Економічний інституціоналізм визнає прагнення індивіда до 

максимізації прибутку, проте чітко розпізнає ринкові та когнітивні 

обмеження для раціональної поведінки та максимізації прибутку. В цьому 

плані трактування інституційного середовища в неоінституціоналізмі 

економічному та організаційному доволі схожі, але принципово різними є 

одиниці аналізу та методологія дослідження. Економічний інституціоналізм 

фокусується на економічних відносинах та оперує економічними методами, 

тоді як організаційний інституціоналізм зосереджується на проблемі 

прийняття рішень та організаційній поведінці як двох найбільш 

фундаментальних питаннях організаційної теорії. Поняття обмеженої 

раціональності Саймона в організаційному інституціоналізмі замінюється 

версією Марча, розробленою спеціально для організаційних досліджень. Такі 

ж самі адаптації притаманні й іншим поняттям економічного 

інституціоналізму, попри як останній базується на філософії реалізму, а 

організаційний інституціоналізм на феноменології конструктивізму.  

Подібна феноменологічна властивість інститутів підсумовується 

У.Пауелом в їх здатності переходити від суб’єктивного до об’єктивного 

існування: «найбільш вражаючою властивістю інститутів є їхня здатність 
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перетворювати феномени, які на певному етапі могли бути досить спірними і 

суперечливими, в абсолютно природне і загальноприйняте явище. На 

фундаментальному рівні ми маємо справу з проявом влади – нав’язуванням 

певного способу мислення іншим людям таким чином, що воно стає нормою 

та об’єктивною реальністю» [11, c.12]. Головною відмінністю між двома 

течіями інституціоналізму, таким чином, є те, що організаційний 

інституціоналізм не розглядає створення інститутів як результатів свідомої та 

цілеспрямованої роботи індивідів чи групи колективів. Показовим в цьому 

плані є формулювання інституційної теорії та її застосування в перші 10-15 

років як теорії, що досліджує і пояснює вплив на організації вже існуючих 

загальноприйнятих інституційних норм і стандартів, тоді як питання 

передумов, причин і процесу виникнення інститутів ігноруються.  

Натомість у роботі Бергера і Лакмана «Соціальна конструкція 

реальності», з якої ранні інституціоналісти взяли теоретичне пояснення 

природи і впливу інститутів, такі пояснення надаються. Аби зрозуміти 

природу взаємозалежності організацій та їхніх зовнішніх середовищ, 

необхідно прояснити діалектичну природу понять «інститутів» та «акторів». 

Роль перших не зводиться лише до бар’єру та обмеження діяльності та 

раціональності економічних та організаційних суб’єктів: в першу чергу, 

інститути є продуктом діяльності індивідів і організацій, але з часом вони 

сприймаються як об’єктивні і незалежні зовнішні явища, співставні з 

природними. Бергер і Лакман наголошують, що об’єктивність інституційних 

середовищ є похідною від індивідуальної суб’єктивної діяльності. Індивіди ж 

сприймають інститути як такі, що завжди були поряд та існували постійно, 

що частково пояснюється тим, що автори інститутів та ті, хто зіштовхуються 

з їх впливом є різними акторами. 

Дисциплінарно, організаційний інституціоналізм - це інструмент 

аналізу виключно організаційної та управлінської теорії, де методи 

економічних дисциплін не застосовуються з причин різних рівнів та одиниць 

аналізу. Власне, сама інституційна теорія була спочатку створена на 
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противагу надмірним абстракціям економічної теорії та соціології: в останній 

методологічний індивідуалізм робив ряд припущень, справедливих лише для 

макрорівня ринкових відносин, але не для організаційного рівня аналізу. 

На рис. 1.1 представлено декомпозицію інституційна теорія, 

менеджмент і організаційна теорія в системі гуманітарних наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Інституційна теорія, менеджмент і організаційна теорія в системі 

гуманітарних наук 

Джерело: складено автором 
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свою структуру ті елементи, форми і практики, які відповідають 

загальноприйнятим нормам, правилам і переконанням. Р.Саддабі вбачає 

центральну ідею організаційного інституціоналізму в тому, що «організації 

існують в соціальних контекстах, в яких норми правильної поведінки 

визначені не економічною раціональністю, а скоріше превалюючими міфами 

(переконаннями) про правильність і доцільність тих чи інших дій, що стають 

настільки когнітивно інтегрованими та невід’ємними частинами загального 

контексту, що впливають на саме визначення і поняття таких категорій як 

ефективність і раціональність» [151, с. 1]. Інституціоналісти звертають увагу 

на організаційні середовища, зміщуючи фокус з організаційних інтересів та 

прагматичних економічних цілей, розглядаючи, таким чином, організації не 

як технічні, а як соціальні системи, що залежать не від ринкових сил, а від 

інституційних факторів і логік. Ці припущення базуються на соціальному 

конструктивізмі Бергера і Лакамана (1967) і феноменології Гуссерля (1967), з 

яких інституційна теорія бере початок. В основі цих теорій лежить 

твердження, що реальність є соціально сконструйованою, члени соціальних 

групп, їх дії, поведінка і переконання є інституційно визначеними, а єдині 

рішення, які вони приймають стосуються впровадження і використання тих 

чи інших інституційно схвалених шаблонів, аби зобразити себе 

раціональними і сучасними членами суспільства [150]. 

Інституційна теорія організацій намагається зрозуміти, чому певні 

практики і типи поведінки, що або не мають користі, або є застарілими, 

продовжують успішно використовуватися без очевидних раціональних 

причин. При цьому, корисність та нагальна потреба в таких практиках не 

підлягає сумніву і питання щодо їх доцільності не піднімаються і не 

піддаються аналізу і критиці. Початкова технічна ціль та користь від цієї 

практики зникає або відходить на другий план, а сама практика з часом 

отримує символічне значення [118-120].  

Оригінальне призначення практики забувається або вичерпує себе, 

натомість з’являється нове, набуте, значення. Зміна сутності і значення 
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певної практики завжди відбувається під впливом зовнішнього середовища у 

вигляді колективних переконань, очікувань та інтерпретацій. 

Інституціоналізовані практики існують і поширюються завдяки тому, що 

індивіди та організації «радше вірять, аніж знають» [86-87]. 

 Дистанція між оригінальною ідеєю та її локальною версією затирають 

інформацію та факти щодо практики. Цей простір заповнюється 

колективними інтерпретаціями та значеннями, створеними, в свою чергу, на 

основі локальних інституційних дефініцій та логік. До локального контексту 

доходить лише абстракте та ідеалізоване зображення цієї практики, або 

раціональний міф, який зображує організацію раціональною, корисною, 

правильною в технічному та моральному сенсах і сучасною.  

Домінуючим інституційним тиском у сучасному світі є потреба 

виглядати раціональним, ефективним та корисним [16]. Частіше всього, в 

умовах невизначеності та динамічності зовнішньої середи, організації не 

тільки не можуть встановити як їм досягти раціональності, а отже діяти 

ефективно і досягати високих результатів оптимальними методами, але й не в 

змозі встановити що власне є раціональним, ефективним та оптимальним. 

У статті «Інституціоналізовані організації», яка сьогодні вважається 

точкою формулювання інституційної теорії, Мейер і Роуєн (1977) визначили 

наступні особливості впливу середовища на організацію: 

а) організаціям більш властиво впроваджувати елементи і структури 

через їх зовнішню легітимність, аніж тому що вони є ефективними і 

економічно доцільними для даної організації; 

б) організації інкорпорують зовнішні («церемоніальні» за Мейером і 

Роуєном) критерії оцінки для визначення потреби в тому чи іншому 

структурному елементі; 

в) залежність від зовнішньо визначених інститутів знижує 

невизначеність і турбулентність зовнішнього середовища і підтримує 

стабільність та передбачуваність – дві якості, які є в числі перших 
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пріоритетів для більшості організацій (Berger and Luckmann, 1967; Hannan 

and Freeman, 1977). 

Як результат, інституційний ізоморфізм підвищує шанси організацій на 

виживання і успіх. Нехтування справжніми економічними і технічними 

потребами на користь конформізму до загально прийнятих і зовнішньо 

визначених стандартів і критеріїв є найпоширенішою відповіддю організацій 

на зовнішні виклики і невизначеність їх бізнес-середовища і економічних, 

політичних і культурних контекстів, які в решті-решт мають визначальний 

вплив на поведінку і дії організацій.  

Коли організація впроваджує інституціоналізований елемент (частіше 

за все – організаційну / управлінську практику), постає наступне питання: що 

відбувається після рішення про впровадження? Чи використовується дана 

практики в повному обсязі в повсякденній роботі, чи впровадження є 

формальним актом, покликаним виконати функцію маніфестації, тоді як в 

середині організації зміни не відбувається і всі повсякденні функції 

залишаються без змін? В більшості інституційної літератури стверджується 

останнє. Поняттям «дезінтеграції» (decoupling) описується символічне 

впровадження певної інституціоналізованої структури задля сигналізування 

конформізму з загальноприйнятими нормами і правилами, тоді як 

повсякденна діяльність організації не зазнає змін (Bromley and Powell, 2012) 

[37]. Впровадження в таких випадках залишається лише на папері.  

Проте існує багато інших поглядів на цей феномен. Наприклад, 

організація може справді вірити, що нова практика є найбільш раціональною 

і оптимальною в їхньому випадку, проте виявитися неспроможною 

правильно і в повному обсязі її впровадити. Або разючі відмінності між 

оригіналом та локальною версією пояснюються інтерпретацією та 

адаптацією абстрактного стандарту до нагальних потреб актуального 

контексту, в якому оперує імплементатор. Другий варіант хоча і 

документується в великій кількості досліджень, все ж суттєво резонує із 
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онтологією соціального конструктивізму і феноменології, на яких 

ґрунтуються пояснення інституційної теорії.  

Так, якщо певна інституціоналізована практика є когнітивною 

структурою, що пропонує стандартизовану, шаблонну відповідь на певну 

типову проблему і, таким чином, мінімізує когнітивну діяльність, то основою 

її відтворення є повсякденне використання і, як наслідок, рутинізація. Якщо 

індивіди свідомо ставлять під сумнів і заперечують раціональність такого 

інституту, то він вже апріорі не може мати вплив такого гатунку, як справжні 

інститути, чия доцільність, необхідність і оптимальність не піддається 

сумнівам і навіть не ставиться під питання чи свідоме осмислення. 

 Головною характеристикою справжніх, повноцінних інститутів є їхній 

статус соціального факту й об’єктивної реальності – вони не сприймаються в 

позитивних чи негативних тонах, а відтворюються тому, що «завжди були 

тут» і «це те, як це робиться» [119, с. 565]. Так, Зілбер (2002) визначає 

інституції як «процедури, практики та колективні значення і визначення, що 

їх супроводжують» [169, с. 234], підкреслюючи, таким чином, дуалістичну 

природу інституції – матеріальну та символічну. Саме до цього аспекту ми 

повернемось в третьому розділі, при концептуалізації інституцій у рамках 

даного дослідження. Дискурсивний аналіз, який є основним методом збору та 

інтерпретації даних в цій роботі, фокусується на питанні формування текстів 

у дискурси і їхній вирішальний вплив на організаційну динаміку. Аби 

зрозуміти ці процеси онтогенезису організацій та організаційних інновацій, 

необхідно розпізнавати символічні та матеріальні аспекти інституцій, які 

являють собою ніщо інше як дискурси, які формуються і видозмінюються  на 

символічному рівні, але мають реальні наслідки на матеріальному рівні, коли 

дискурс матеріалізується у структуру, функції та роль інновації в кожній 

новій організації. 

Велика кількість емпіричних досліджень стверджують, що нерідко 

організації неправильно інтерпретують зовнішній інститут, що і призводить 

до відхилень від оригіналу. Різниця в інституційних логіках є причиною того, 
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що впроваджувач зіштовхується з різними критеріями раціональності та 

економічної доцільності, а модифікація і реконфігурація є способом 

розв’язання цього конфлікту. 

Загалом, два припущення висунуті в інституційній літературі щодо 

причин невикористання інституціоналізованих практик є несумісними в 

одній онтологічній площині. Невідповідність 1)  політики і практики та 

2)  бажаної цілі та кінцевого результату – в теоретичному плані, два 

діаметрально протилежні і взаємовиключні пояснення. Свідома не 

імплементація заявленої політики після проголошення впровадження і не 

впровадження через невірну інтерпретацію чи технічні складнощі при 

наявному бажанні імплементації відносяться до різних парадигм. 

Визначення інститутів в організаційній літературі дещо варіюється, але 

більшість формулювань роблять основний акцент на загальноприйнятих 

переконаннях, які забезпечують стабільність і передбачуваність у своїх 

середовищах [70]. У багатьох джерелах розділяються поняття інститутів як 

середовищ, практик, понять і смислів та інституціоналізації як процесу та 

стану. Так як у реальності повна інституціоналізація трапляється рідко, в 

більшості випадків дослідники мають справу з процесом та рівнем 

інституціоналізації тієї чи іншої технічної практики. Не є виключенням і дана 

робота, адже як і в багатьох емпіричних дослідженнях організаційних 

процесів, автором розглядається процес зміни та заміщення оригінальних 

(економічних і технічних) значень і смислів на інституційні переконання, які 

є похідним від соціо-культурних імперативів.  

Важливо зауважити, що в організаційній літературі поняття інститутів 

кардинально відрізняється від того значення, яке вони мають в економічній 

теорії. Для економістів інститути є продуктом свідомої та цілеспрямованої дії 

індивідів, економічних агентів, тоді як в організаційній теорії інститути це 

соціальні системи, норми, правила і міфи, які виникають автономно від будь 

яких індивідуальних інтересів та дій. Існування інститутів, таким чином, 

зумовлено не стратегічною доцільністю, а ступенем колективної підтримки 
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та переконання в доцільності існування інститутів. Беворт і Саддабі (2015) 

визначають інститути як «феноменологічні конструкції, які існують в тій 

мірі, в якій соціальні групи вірять в їх існування і притримуються рутинної 

поведінки, визначеної даним інститутом» [29, c. 18–19]. В своїх найбільш 

потужних формах, інститути можуть сприйматись як природні явища, 

безальтернативні соціальні факти та емпірична реальність. У найслабкіших – 

це прагматичний конформізм до певних правил і норм, хоча їх 

неефективність і рудиментарність очевидна для імплементаторів. 

Найперше і, мабуть, найвдаліше і найточніше тлумачення 

інституціоналізації дав Ф. Селзнік (1957), який визначив цей процес як 

«infusing values», що може бути умовно перекладено як наповнення, 

насичення певного об’єкту або практики символічним значенням і смислом, 

що відрізняється від першочергових функцій. Наприклад, оригінальне 

технічне призначення публікації наукових праць полягало у поширенні і 

комунікації наукових знань та досягнень, оприлюднення результатів, які 

могли б стати в нагоді практикам. З часом, ця суто технічна і, безумовно, 

об’єктивно раціональна практика отримала символічне значення засобу 

набуття соціального статусу і легітимності в наукових колах. Публікації в 

наукових журналах чи не більше слугують засобом для обслуговування 

фінансових та соціальних амбіцій науковців незалежно від країни, установи 

та галузі, в якій вони працюють.  

Таким чином, відбулося заміщення технічних смислів цієї практики на 

соціально сконструйовані значення і символи, тобто відбувся процес 

інституціоналізації. Важливо зазначити, що символічні значення 

набуваються не в індивідуальних та випадкових порядках, а в межах більш 

широких інституційних логік, що зумовлює поширення колективних 

переконань та значень, спільних для всіх членів середовища. Таким чином, 

інституціоналізація, як колективний, соціальний процес з часом веде до 

гомогенізації, однорідності середовища, та подальшої його стабілізації, 

інертності та ігнорування спроб диференціації та змін. 
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У чомусь схожий процес ми очікуємо дослідити в цій роботі. Контекст 

і предмет дослідження стосується інституційних факторів, що впливають на 

прийняття рішення щодо впровадження управлінської інновації в 

організаціях. На відміну від ранніх досліджень, де інституціоналізація 

прирівнювалась до дифузії, тобто інституційні процеси вимірювались 

кількісно, в даній роботі акцент зроблено на більш реалістичному індикаторі 

інституціоналізації – на зміні смислів, приписуваних інновації (Boxenmaum 

and Johansson, 2017). Метою є визначення реальних причин впровадження чи 

не впровадження інновації, мобілізуючи інституційну теорію. Це дозволяє 

зрозуміти, чи вплинули інституційні сили на технічну реальність даної 

практики, і якщо так, то чи є цей процес глобальним, таким що відбувся на 

макрорівні, чи це локальні інституційні логіки, що вступають в гру та 

проникають в нові імпортовані практики на рівні мікро- на мезо-рівнях.  

Лінкольн визначає суть інституційної теорії та її центрального 

конструкту – інституціоналізації, у розпізнаванні та пояснення феномену, 

який полягає у тенденції соціальних структур і практик отримувати значення 

і цінність, відмінну від оригінального інструментального призначення. Так, 

наприклад, науковий журнал та публікації в ньому вже є не просто засобом 

комунікації та поширення наукових результатів, а засобом демонстрації 

статусу, легітимності автора як визнаного вченого та засобом кар’єрного 

просування. 

Згідно з інституційною теорією, економічні та інституційні фактори є  

прямими механізмами дифузії інновацій, хоча часто дослідники не можуть 

точно визначити причинно-наслідкові зв’язки відносно першочерговості 

дифузії та ізоморфізму. Чим більше організацій впроваджують популярні 

практики і структури, тим більше інституціоналізованими вони стають, і 

такий процес веде до інституційного ізоморфізму, тобто гомогенізації, 

однорідності інституційного середовища. Частина досліджень розглядає 

дифузію як механізм ізоморфізму, тоді як інша – інституційні фактори 

ізоморфізму як причину дифузії (Greenwood et al., 2017; Boxenbaum and 
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Jonsson, 2017). На відміну від економічних і технічних детермінант, 

інституційні фактори є соціальними, культурними та юридичними 

імперативами. В той час як економічні фактори, зазвичай концептуалізовані в 

економічній, соціологічній і управлінській літературі як ринкові сили, що 

мають своїм наслідком вибір гравцями найбільш оптимальних і раціональних 

альтернатив, інституційні фактори представляють собою т.з. «колективну 

раціональність» і «соціально визначені категорії оптимальності і 

раціональності.  

Головною відмінністю економічних факторів від інституційних є те, що 

останні завжди постають у формі зовнішнього впливу, згенерованого 

організаційними середовищами і не є результатом критичного аналізу. У той 

час як перша з двох публікацій, що сформулювали новий інституціоналізм, 

пояснює чому інституційні процеси відбуваються (Meyer and Rowan, 1977), у 

другій, ДіМаджіо і Пауелл (1983) пояснюють як ці процеси поширюються. У 

статті «Інституційний ізоморфізм і колективна раціональність в 

організаційних полях» автори виділяють три типи інституційних факторів, 

або ізоморфних сил, які є рушійними силами інституціоналізації, а отже 

дифузії. Коерсивні (примусові, юридичні) сили, що є наслідком політичних і 

юридичних впливів і відносин; традиційно це тиск з боку державних органів 

або інших впливових організацій, які мають змогу диктувати іншим свої 

умови і бачення. Невиконання таких запитів тягне за собою санкції у вигляді 

фінансових або репутаційних втрат. Імітаційний тиск є наслідком 

невизначеності та турбулентності зовнішнього середовища, що 

унеможливлює або обмежує в певній мірі збір, обробку і аналіз інформації.  

За таких обставин організації часто імітують рішення тих 

представників свого інституційного середовища, які вважаються більш 

успішними та впливовими. Нормативний тиск відповідає загальноприйнятим 

стандартам і нормам поведінки і дій, і навіть тим, що вважається моральним 

обов’язком. Нормативні процеси і впливи як правило асоціюються із 

професійними нормами, так як схожа освіта і практика в компаніях 



84 
 

 
 

призводить до утворення спільних професійних цінностей і норм. Ці три 

типи інституційних впливів також можуть розглядатись як різні рівні каналів 

дифузії, де примусовому тиску відповідає зовнішній вплив «зверху», 

імітаційний існує навколо організацій, поширюючись через колег і 

конкурентів, і нормативний є внутрішнім фактором, що поширюється через 

професійні канали. У табл. 1.5 наведений перелік та категоризація 

інституційних та економічних факторів, що впливають на глобальні тренди 

гомогенізації організаційних практик і структур, запропонований 

Гранлундом і Луккою (1998) [69]. 

Таблиця.1.5 

Типологія і властивості інституційних та економічних факторів 

Інституційні фактори 
Економічні 

фактори 
силові 

(юридичні) 
нормативні імітаційні 

Міжнародне 

законодавство; 

Вплив 

центральних 

офісів на 

дочірні 

підприємства 

Професіоналізація; 

дифузія норм та 

стандартів професії 

і функціонування 

індустрії 

Імітація та 

наслідування 

більш успішних 

організацій в 

галузі за умов 

відсутності 

чітких критеріїв 

оцінюванки 

Конкурентна 

боротьба, 

фінансова 

мотивація, 

підвищення 

ефективності 

Джерело:  [69]. 

 

Мізруччі і Фейн (1999) проаналізували цитування класичної статті 

ДіМаджіо і Пауела і встановили, що найбільшого емпіричного дослідження 

отримали імітаційні і нормативні процеси, як найбільш яскраві ілюстрації 

феноменології вибору і прийняття рішення, а точніше обмеження чи 

відсутності рішень. На примусові процеси ж припадає відносно мала 

кількість цитувань. Таким чином, на думку авторів, той факт, що специфічна 

і, в принципі, хибна інтерпретація інституційної теорії призвела до 

інституціоналізації мімезису, як головного інституційного фактору і 

конструювання (За Бергером і Лакманом, 1967) цих суб’єктивних відхилень 

як соціального факту і об’єктивного відображення реальності, дослідники 
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інституційних процесів в певній мірі, самі стали об’єктами феномену, який 

вони досліджують. Дж. Мейер (2008) пояснює це тим, що в західній 

управлінській літературі примусові процеси завжди асоціювалися з 

економічними реалізмом і, власне, завжди повноцінно пояснювались 

економічними і адміністративними теоріями. На відміну від 

феноменологічних версій інституціоналізму, уособленням яких є імітаційний 

ізоморфізм, якщо дослідники можуть пояснити якесь рішення раціональним 

вибором, як правило, вони обирають цю опцію, і тому левовою часткою 

інституційної теорії є дослідження імітації і міметичних впливів. 

У даній роботі розроблено більш детальну та розгалужену систему 

розпізнавання економічних (технічних) та інституційних факторів. 

Запропонована типологія базується на існуючих категоризаціях 

організаційної імітації (веберівської типології раціональності), пошуку та 

обробки інформації та теорій сприйняття і оцінки ризиків [90], що дозволяє 

уникнути багатьох теоретико-методологічних недоліків. У табл. 1.6 наведена 

взаємозалежність типів організаційної імітації та впливу інституційних та 

економічних факторів при прийнятті рішення про впровадження інновації. 

У ранніх інституційних дослідженнях вважалося, що організації є 

об’єктом тиску економічних та інституційних середовищ. Таким чином, 

робилося припущення, що інституційні та економічні фактори впливають на 

організації одночасно, але незалежно, і в кожному випадку, на прийняття 

рішення впливає обидва середовища. Проте згодом така концептуалізація 

була переосмислена і замінена на більш конструктивістські пояснення: 

економічні та інституційні фактори не є відокремленими один від одного. 

Натомість, економічні категорії і дефініції є інституційно визначеними і 

сконструйованими. 
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Таблиця 1.6.  

Взаємозалежність типів організаційної імітації та впливу інституційних та 

економічних факторів при прийнятті рішення про впровадження інновації 

 

Економічний 
(впровадження 
через технічну 

цінність) 

Інституційний 
(впровадження 

через символічну 
цінність) 

Економічний та 
інституційний 
(впровадження 

через технічну та 
символічну 

цінність) 

Frequency-based 
imitation. Причина 
імітації: кількість 

(а не якість) 
організацій, що 

впровадили певну 
інновацію 

(інституційна теорія, 
теорія 

управлінських мод) 

Організації 
впроваджують 

певну інновацію 
заради економічної 

вигоди, проте, 
керуючись в своєму 
рішенні кількістю 

попередніх 
імплементаторів, 

як індикатором 
якості 

Організації 
впроваджують 

певну інновацію 
через її символічну 

цінність, проте, 
керуючись в своєму 
рішенні кількістю 

попередніх 
імплементаторів, 

як індикатором 
якості 

Інновація 
впроваджується з 
метою отримання 

як економічних так 
і соціальних 

зисків, а рішення 
приймається на 

основі кількості 
попередніх 

імплементаторів 

Trait-based imitation. 
Причина імітації: 

якість (а не 
кількість) 

організацій, що 
впровадили певну 
інновацію (теорія 

дифузії, 
інституційна теорія) 

Організації 
впроваджують 

інновацію задля 
отримання 

економічних та 
технічних зисків, 

мотивуючи рішення 
наявністю цієї 

інновації в найбільш 
престижних та 

успішних 
організацій 

Організації 
впроваджують 

інновацію задля 
покращення 

репутації 
(соціальних зисків, 

легітимності), 
керуючись в 

прийнятті рішення 
наявністю цієї 

інновації в найбільш 
престижних та 

успішних 
організацій 

Організації 
впроваджують 

інновацію задля 
отримання як 

економічних та 
технічних вигод, 

так і репутаційних 
зисків мотивуючи 
рішення наявністю 

цієї інновації в 
найбільш 

престижних та 
успішних 

організацій 

Outcome-based 
imitation. Причина 

імітації: технічна та 

економічна 
привабливість 
інновації, а не 
імітація заради 
легітимності 
(підвищення 

соціального статусу) 

Організація 
критично аналізує 

всю існуючу та 
доступну для неї 
інформацію і на її 

основі робить 
оптимальний вибір 

(передбачення 
економічної теорії 
та стратегічного 

менеджменту) 

Організація прагне 
отримати 

економічні і 
технічні переваги 
від впровадження, 

намагаючись 
прийняти 

оптимальне 
рішення, проте 
неповнота або 

хибність інформації 
стає на заваді 
раціонального 

рішення. 

Організація 
критично аналізує 

всю технічно 
важливу 

інформацію, але 
рішення 

приймається з 
урахуванням 

інформації щодо 
кількості і якості 

попередніх 
імплементаторів 

Джерело: розроблено автором. 
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У пізніх роботах Дж. Мейера робиться узагальнення щодо природи 

інституційних середовищ і їх впливу на індивідів і організації: інституційні 

середовища не впливають на членів цього середовища, а конструюють, 

повністю вибудовують саму структуру і логіку економічних понять. Таким 

чином, індивід є незалежним, вмотивованим та раціональним гравцем, але ці 

категорії є інституційними скриптами, включаючи і те, що в певній 

інституційній системі має вважатися раціональним і ефективним [56]. 

Емпірична специфіка даної роботи схиляється скоріше до використання 

менш радикальних підходів до трактування інституційних процесів. У 

контексті українського бізнес-середовища доречніше говорити про імпорт 

незвичних, радикальних інновацій, які апріорі будуть протиставлені 

традиційним для місцевих організацій нормам і практикам. Відтак йдеться  

про конфлікт інституційних та економічних міфів різних бізнес-середовищ та 

їх адаптацію / відторгнення в новому контексті. За таких умов доцільніше 

говорити про вплив інституційних факторів, а не їх повний диктат по 

відношенню до членів інституційних середовищ. Відповідно, організації є 

залежними від своїх середовищ, а не повністю продуктом домінуючої 

інституційної логіки. 

В інституційному аналізі доволі поширеними є кілька методологічних і 

онтологічних  недоліків, які порушують, а іноді і нівелюють аналітику 

емпіричних даних. Перший недолік, аналітичний, стосується так званої 

дворівневої моделі дифузії, згідно з якою ранні імплементатори є економічно 

вмотивованими, а всі подальші впровадження відбуваються скоріше через 

соціальний тиск і загрозу репутаційних збитків через відмову впроваджувати 

загальноприйняті стандарти і норми. Ця закономірність лише відносно 

недавно була переглянута кількома дослідниками, які наголошують, що і 

ранні і пізні імплементатори можуть бути зацікавлені як в економічних 

перевагах, так і в можливості покращення своїх соціальних позицій [90]. Так, 

ранні імплементатори можуть бути керовані бажанням стати лідерами ринку, 

або першопрохідцями (соціальний фактор дифузії), так само як отримати 
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економічний зиск від впровадження нових радикальних інновацій 

(економічні фактори). У той же час, для пізніх імплементаторів властиво не 

лише впроваджувати популярні практики та ідеї через їх соціальне схвалення 

і нормативну якість, але і так само очікувати економічний зиск від 

впровадження.  

Іншим недоліком у методологічній площині є дослідження 

інституційних процесів на макрорівні, коли поширення певної інновації 

вважається її інституціоналізацією. Проблемою інституційної методології є 

той факт, що як і в інших галузях соціальних наук, в організаційній теорії 

будь-який процес, при бажанні, може бути логічно пояснений з різних точок 

зору, відповідаючи гіпотезам та передбаченням різних теорій. Дослідження 

інституційних впливів кількісними методами містить методологічну загрозу, 

яка веде до ототожнення і неможливості відрізнити передбачення 

інституційної теорії з іншими теоретичними підходами, такими як, 

наприклад, теорії організаційного досвіду або теорії ресурсної залежності 

(Greenwood et al., 2017). У таких підходах інституційні зміни розуміються 

науковцями як дифузія нових практик і процедур; інтенсивне поширення і 

популяризація нового концепту часто хибно інтерпретується як набуття 

когнітивної легітимності. Проте така популярність може пояснюватись 

раціональними економічними причинами, такими як, наприклад, вивчення 

досвіду ранніх імплементаторів і впровадження популярних ідей через їх 

ефективність, а не соціальну легітимність.   

Кількісні методи не спроможні дослідити мотивацію імплементаторів і 

чітко встановити причину впровадження: чи була популярна практика 

впроваджена внаслідок імітації успішних організацій, чи вона справді 

підвищує ефективність і вирішує технічні проблеми в організації. Для 

відповіді на ці питання найбільш адекватним методом є якісний аналіз, адже 

«не запитавши самих учасників процесу, ми, скоріш за все ніколи не 

дізнаємось відповідь» [150, c. 16]. Для того, аби переконливо 

продемонструвати, що причиною того, що практика поширюється швидко й 
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екстенсивно, є інституціоналізація, емпіричні дослідження повинні надати 

більш переконливі докази та індикатори інституціоналізації, ніж просто 

ототожнити її із зростаючою кількістю імплементаторів (Schneiberg and 

Clemens 2006). Повинно бути продемонстровано, що впровадження пов’язане 

із зміною норм, колективних переконань та законів, і що дифузія логічно 

пов’язана з інституціоналізацією (Boxenbaum and Jonsson, 2008; 2017).  

Важливим аспектом в інституційному аналізі є розпізнання 

когнітивних інститутів і феноменологічних ефектів (Scott, 1987; Friedland and 

Alford, 1991; Schneiberg and Clemens, 2006). Рання інституційна література, 

яка бере початок із теорій соціальної реальності, нагадує нам, що справді 

інституціоналізовані практики і елементи будуть сприйматись індивідами як 

об’єктивна реальність, природний порядок речей і, в більшості випадків, як 

єдиний очевидний, природний і раціональний вибір. Навіть загроза санкцій 

чи економічних або репутаційних втрат вказує на наявність інших, можливо 

більш привабливих альтернатив, які апріорі означають, що така практика не є 

справжнім інститутом з якістю соціального факту (Oliver, 1991; 1992).  

Іншими словами, не важливо чи є міф щодо певної практики хибним чи 

правдивим, чи така практика дійсно є технічно і економічно ефективною і як 

організації оцінюють її ефективність. Інституційні ефекти спонукають 

організації впроваджувати такі «раціональні міфи», тому що інші фірми так 

роблять. Проте, аби відрізнити ці ефекти від раціональних моделей 

поведінки, необхідно звертатися до методологічного інструментарію 

кількісного аналізу, прослідковуючи зміни в переконаннях, значеннях та 

ідеологіях, радше ніж кількісний аналіз структурних змін. 

Попри традицію кількісних досліджень інституційних змін та 

ігнорування інтерпретацій цих змін на організаційному рівні (Bévort and 

Suddaby, 2016), протягом останніх двох десятиріч, емпіричні дослідження в 

інституційній теорії продемонстрували тенденцію до деякого зниження рівня 

аналізу з макро- до мезо- та макрорівня. Така зміна уваги зумовлена, в першу 

чергу, бажанням уникнути всіх вищезазначених методологічних недоліків, і, 
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по-друге, численними зауваженнями багатьох теоретиків щодо хибного 

фокусу аналізу нового інституціоналізму і всіх інших макро-теорій 

організацій. Згідно з їхніми аргументами, ці теорії надто віддалились від 

першочергового об’єкта аналізу в організаційних дослідженнях – організацій, 

і занадто сконцентрувались на питаннях зовнішніх середовищ і 

макрофакторів (у випадку інституційної теорії – на природі і властивостях 

інститутів). На мікро рівні, у свою чергу, можливо дослідити сутність та 

закономірності як інститутів, так і організацій, спостерігаючи процес 

інтерпретації макровпливів на організаційному рівні та індивідуальному 

рівнях (Bévort and Suddaby, 2015).  

Перекликаючись із твердженнями скандинавського інституціоналізму, 

останні тенденції в літературі, присвяченій інституційній логіці, 

фокусуються на дослідженнях, що визнають здатність інститутів 

«проникати» в організації, тим не менш, на мікро-рівні інституційна логіка 

піддається інтерпретації та модифікації: індивіди піддають інституційний 

контент сумнівам, маніпулюють ними, змінюють, підлаштовуються під них, 

ігнорують або впроваджують символічно. Цілий спектр потенційних реакцій 

і відповідей на інституційні механізми залишається непоміченим та 

недоступним доки дослідники не акцентують увагу на організаційному та 

індивідуальному рівні. 

У науковій літературі, присвяченій емпіричним дослідженням впливу 

інституційних та економічних факторів на організації, є певна кількість 

хрестоматійних робіт, які в свій час заклали фундамент інституційної теорії в 

менеджменті і розвинули її до сьогоднішнього статусу домінуючої 

організаційної парадигми. Проте, як і інші організаційні теорії, 

інституціоналізм важко піддається емпіричним перевіркам, в першу чергу, 

через певну розмитість теоретичного апарату, гіпотез, припущень і 

термінології. Найскладнішим завданням є окреслення, визначення і 

вимірювання констант – інституційних та економічних чинників, та чітке 

розмежування соціальних переваг від впровадження організаційних практик 
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(легітимності) та економічних розрахунків (підвищення ефективності, 

конкурентоспроможності, прибуток). Так, наприклад, у двох найбільш 

відомих емпіричних тестах 1990х – конформізму в банківському секторі 

(Deephouse, 1996) та символічного впровадження концепту Total Quality 

Management в медичних закладах (Westphal et al., 1997), хоча і 

демонструється нехтування економічною доцільністю і процес легітимізації 

шляхом впровадження загальноприйнятих управлінських моделей та 

концепцій, проте ці результати суттєво обмежуються та нині піддаються 

сумніву через методологічні недоліки. 
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Висновки до розділу 1 

 

1.  З’ясовано, що організаційні, адміністративні та управлінські інновації у 

науковій літературі є тотожними дефініціями, які використовують для 

визначення організаційних практик, рутин, концептів, систем, моделей 

менеджменту та управлінських філософій. Як інновації вони постають новими 

ідеями та практиками спочатку для конкретної організації, що у пост-

імплементаційний період функціонує за логікою нового управлінського концепту 

та відображається у змінах її організаційної структури та поведінки.  Нові 

управлінські практики, ідеї, системи і моделі не мають чіткого алгоритму 

впровадження і використання, не піддаються фінансовій оцінці, водночас 

генерують ефекти, що проявляються у двох площинах: підвищенні ефективності 

прийняття рішень та якості контролю в організаціях. Узагальнено та 

систематизовано теорії дифузії управлінських інновацій,  показано, що на відміну 

від дифузії продуктових і технічних інновацій у процесах  імплементації 

організаціями нових управлінських концептів у різних інституційних 

середовищах відбувається зміна сутнісних характеристик цієї інновації.  

Проведено огляд актуальної наукової літератури, присвяченої 

управлінським інноваціям та їх дифузії. На відміну від технічних інновацій, 

управлінські практики, ідеї, системи і моделі не мають чіткого алгоритму 

впровадження і використання та не піддаються фінансовій оцінці, адже її 

переваги лежать в нематеріальній площині і проявляються здебільшого у 

підвищенні ефективності прийняття рішень і у кращій контрольованості 

організацій. Організаційні, адміністративні та управлінські інновації в 

організаційній літературі є тотожними дефініціями, які використовуються 

для визначення організаційних практик, рутин, концептів, систем, моделей 

менеджменту та управлінських філософій. Інноваціями вони є для конкретної 

організації (юніту), що їх впроваджує, але не для світу. У пост-

імплементаційний період інновація починає безпосередньо 
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використовуватись у повсякденному функціонуванні організації та стає 

організаційною практикою. 

2.  Зроблено огляд та проаналізовано сумісність предмету досліджень із 

різними організаційними теоріями та методологічними підходами. 

Досліджено феноменологічний підхід у дослідженнях організаційних 

процесів, прийняття рішень та поширень нових практик на противагу 

реалістським трактування цих явищ. Теорія перспектив та інституційна 

теорія пояснюють процес прийняття рішень через призму сприйняття ризиків 

та можливостей та організаційну поведінку відповідно, і інтеграція цих двох 

теорій дозволяє застосувати дискурсивний аналіз у дослідженні дифузії 

інновацій аби уникнути стандартного (і застарілого) ототожнення 

інституціоналізації із кількістю впроваджень. 

3.  Описано та адаптовано до проблематики дослідження ті аспекти 

інституційної теорії, які торкаються тем дифузії та впровадження інновацій. 

Зокрема, контекст і предмет дослідження стосується інституційних факторів, 

що впливають на прийняття рішення щодо впровадження управлінської 

інновації в організаціях. На відміну від ранніх досліджень, де 

інституціоналізація прирівнювалась до дифузії, тобто інституційні процеси 

вимірювались кількісно, в даній роботі акцент зроблено на більш 

реалістичному індикаторі інституціоналізації – на зміні смислів, 

приписуваних інновації. Представлено завдання визначення реальних причин 

впровадження чи не впровадження інновації, мобілізуючи інституційну 

теорію. Це дозволяє зрозуміти чи вплинули інституційні сили на технічну 

реальність даної практики, і якщо так, то чи є цей процес глобальним, таким 

що відбувся на макрорівні, чи це локальні інституційні логіки, що вступають 

у гру та проникають у нові імпортовані практики на рівні мікро- на мезо-

рівнях. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора 

[19–21]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТА 

ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ  ДИФУЗІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ 

ІННОВАЦІЙ 
 

2.1. Визначення та методи досліджень інституційних та економічних 

факторів дифузії інновацій 
 

У центрі уваги інституційної теорії лежать дослідження організації та 

їх інституційних середовищ, вплив середовищ на організації та реакції 

організацій на інституційні фактори. Пояснення і передбачення інституційної 

теорії ґрунтуються на таких теоретичних конструктах як інститути, 

інституціоналізації, легітимність, організаційні середовища та ізоморфізм, 

тому необхідно дослідити існуючий спектр визначень цих термінів в 

організаційній літературі та суміжних дисциплінах. Визначення поняття 

інститути традиційно варіюється від феноменологічних підходів соціології 

знань до раціональних моделей економічних теорій. В рамках організаційної 

теорії та інституціоналізму зокрема, одним із поширених визначень, та 

таким, що доволі точно передає зміст поняття інституту чи інституційного 

середовища (впливу, ефекту, тиску, логіки) може слугувати наступна 

дефініція: «інститути – це правила, норми та переконання, що описують 

реальність для організації, пояснюючи, що можна робити, а що ні, які дії і 

поведінка є припустимими і схваленими суспільством, а які не відповідають 

загальноприйнятим стандартам раціональності, доцільності, необхідності та 

прогресивності» [81, c. 351]. 

Інституційні фактори – це чинники, які впливають на прийняття рішень 

в організації та не підпадають під визначення раціонального та економічного 

використання інформації. Власне, інституційний вплив виникає при нестачі 

достовірної інформації щодо технічних характеристик, переваг і недоліків 

тієї чи іншої організаційної практики. У ситуації, коли цінність певної 

інновації важко оцінити, організації покладаються на рішення інших 
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організацій, ґрунтуючи свою оцінку і рішення на основі оцінок і дій інших 

організацій. Завищені оцінки і очікування від інновації потенційними 

імплементаторами напряму залежать від оцінок і очікування більш 

престижних чи успішних організацій. Таким чином, з часом організаційні 

практики отримують нові символічні значення і цінність, відмінні від 

оригінальних функцій та цілей. Міфологія навколо таких 

інституціоналізованих практик не має позитивного чи негативного 

забарвлення – інституційна цінність практики та її оригінальна технічна 

характеристики і функції можуть збігатися, але ключовим показником 

інституціоналізації є колективні переконання щодо цих функцій і 

властивостей, т.з. «колективна раціональність». Інституційні фактори, що 

впливають на рішення щодо впровадження і є цією колективною 

раціональністю, коли організації не покладаються на раціональну та 

повноцінну оцінку технічних властивостей практики, а «знають», що певна 

практика має саме ці функції і характеристики, адже саме такий портрет 

інновації є усталеним і загальноприйнятим.  

Виходячи з такого трактування інституційних процесів і факторів, ряд 

науковців визначають інституціоналізацію, як процес «поступового 

заміщення оригінальних технічних функцій адміністративної практики на 

нові символічні значення і цінності». Класичним прикладом такої 

інституціоналізації є поступова заміна оригінальної функції наукових 

журналів як засобів оприлюднення і комунікації наукових результатів на 

функцію оцінки, класифікації і ранжування самих науковців та наукових 

установ. Як вже було зазначено в першому розділі, класичне визначення 

інституціоналізації дав ще в 1957 році Ф. Селзнік. На основі досліджень ряду 

організацій, він прийшов висновку, що інституціоналізація – «це процес 

поширення символічної цінності і значень, що не мають відношення до 

реальних економічних і технічних завдань» [137, c. 55]. Впроваджуючи 

структури, процедури і практики, які відображають інституціоналізовані 

міфи можуть не сприяти реальній ефективності, але сприяє легітимізації 
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організації як такої, що відповідає очікуванням і переконанням свого 

інституційного середовища. Інституційна теорія, таким чином, стверджує 

існування прямого зв’язку між впровадженням інституційних практик та 

легітимізацією імплементаторів, що веде до підвищення стабільності, а отже 

і шансів на виживання. 

Різниця між концепцією і поняттям інститутів в економічній теорії і 

соціології полягає у фундаментально різній природі цих явищ. Якщо в 

економіці інституту ти це результат цілеспрямованої діяльності, що має 

прогнозований та контрольований результат із попередньо заданими 

функціями, то в соціології інститути це колективні норми, переконання, 

моделі поведінки і прийняття рішень, що ґрунтуються на соціально 

сконструйованих макрокультурних стандартах, що з часом стають 

загальноприйнятими та сприймаються соціальними групами і суспільством в 

цілому як об’єктивна реальність і емпіричний, незалежний факт. І якщо в 

теоретичному апараті інституційної економіки інститути обмежують 

раціональну економічну діяльність, то в соціології інститути визначають, що 

є раціональним та економічно доцільним і прогресивним. 

Теоретичний апарат інституційної теорії розрізняє різні типи дифузії 

інновацій, пояснює закономірності швидкості та масштабу поширення, роль 

соціальних та економічних факторів, що впливають на рішення впровадити 

інновацію та передбачає якісні кількісні характеристики не тільки інновації, а 

і її імплементаторів, переносячи акцент на особливості інституційного 

середовища, в якому інновація поширюється. Усе це дає можливість 

стверджувати, що Роджерівська теорія дифузії інновацій є частим випадком 

більш загальної інституційної теорії. По при це, сучасний організаційний 

інституціоналізм рідко розрізняє інституційні впливи від техніко-

економічних. Центральне твердження інституційної теорії, яке передбачає 

гомогенізацію організацій у межах свого інституційного середовища, 

зазвичай перевіряється за допомогою стандартних методів дослідження 

дифузії інновацій. Робляться припущення, що організаційні практики 
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поширюються в наслідок дифузії і саме успішна дифузія сприяє їх 

інституціоналізації. А відтак, причинно-наслідковий зв'язок між дифузії 

інновації і її інституціоналізацією дослідники доводять лише як позитивну 

кореляцію між швидкістю і кількістю впроваджених одиниць інновації та 

інституційними факторами, що сприяють її схвалення і сприйняття як 

загальноприйнятий стандарт. Проте ставити знак рівності між кількістю 

одиниць впроваджених інновацій та інституціоналізацією означає порушити 

не тільки онтологічну основу інституційної теорії, але і плутати її 

передбачення із поясненнями альтернативних теорій. 

Якщо розглянути приклад будь-якого впровадження адміністративної 

інновації, точна економічна і технічна цінність якої невідома для 

імплементатора, одразу з’являється як мінімум декілька альтернативних 

пояснень. У той час як інституціоналісти пояснюють популярність інновації 

колективною раціоналізацією, яка надає їй статус загальноприйнятої норми, 

то, наприклад, теорія ресурсної залежності зробить висновок, що організації 

впроваджують інновацію через її здатність стати містком до організацій, які є 

важливими для неї в ресурсному плані. Аналогічно, теорія організаційної 

адаптації пояснить таку поведінку тим, що організації вчаться на 

позитивному досвіді інших імплементаторів.  

На рис. 2.1 представлена зміна факторів, що впливають на дифузію 

інновацій протягом певного періоду. 

У той час як інституційна теорія пояснює ізоморфізм легітимністю, яку 

надає імплементатору впровадження загальноприйнятих практик і форм, а 

отже рушійною силою дифузії є інституційна складова інновації, не можна 

однозначно зробити висновок, що глобальне поширення певної управлінської 

практики є результатом впливу інституційних чинників і конформізму (Staw 

and Epstein, 2000). Не все що поширюється організаціями та інституційними 

середовищами має інституційну причину такої дифузії, а відтак, дифузія 

може відбуватися і без інституційного бекграунду. Знову ж таки, важливо 

розрізняти інституційні фактори від економічних. Навіть якщо наявність і 



98 
 

 
 

природа інституційного середовища є очевидними та однозначними в своїх 

вимогах до організацій, ми все одно не можемо напевне стверджувати, що 

дифузія сигналізує інституційний ефект (Greenwood et al., 2017:11): «…якщо 

фірма вірить, що інша організація має конкурентну перевагу у вигляді нової 

практики, системи, технології чи знання, та імітує її рішення щодо 

впровадження, то така поведінка, безумовно, є актом системного навчання на 

досвіді та є раціональним рішенням. У той же час, якщо організація 

впевнена, що впровадження додасть їй легітимності в очах важливих 

стейкхолдерів, така поведінка є наслідком інституційного ефекту» [70, c. 11]. 

 

 

Рис. 2.1. Зміна факторів, що впливають на дифузію інновацій протягом 

певного періоду (складено автором на основі базових передбачень теорії 

дифузії інновацій та інституційної теорії). 

Джерело: складено автором. 

 

Проте саме той факт, що організація «вірить» дає можливість говорити 

про її схильність до інституційних міфів – переконань і припущень, щодо 

раціональності і ефективності певної інновації, а не точне знання і 

розрахунки. Водночас головною тезою тут є саме неоднозначність 

трактування мотивації щодо впровадження. Виконання обов’язкових умов та 
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вимог галузі, стратегічне рішення базоване на розрахунках та впровадження 

через те, що певна практика є загальноприйнятою – всі ці причини є різними 

мотивами для імплементації і всі вони по різному впливають на траєкторію 

та інтенсивність дифузії. Саме мотивація щодо впровадження є вирішальним 

механізмом, який визначає долю тієї чи іншої інновації, та є причиною того, 

що насправді ефективні інновації зазнають невдачі, а неефективні – успішно 

поширюються організаціями. З точки зору інституційної теорії, не важливо 

чи є певна практика насправді технічно ефективною та економічно 

доцільною: організації більше орієнтуються не на кількісні характеристики 

практики, а на її поширеність та на те, хто її впроваджує. Кількість та якість 

попередніх імплементаторів підвищує оцінку практики та вірогідність її 

подальших впроваджень безвідносно до реальних характеристик і функцій. 

Марч і Ольсен (1976) пояснюють таку поведінку в умовах невизначеності 

певним виправданням менеджерів організацій, та їх прагненням принаймні 

створювати видимість раціональної поведінки, квінтесенцією якої є процес 

прийняття рішення. І саме процес прийняття рішення є важливішим за його 

якість та результат. Ця ж ідея розвинута в інституційній літературі, яка 

розглядає популярні організаційні практики та моделі поведінки як 

інституційно визначені еталони раціональності та прогресивності. 

З онтологічної точки зору, вважати дифузію причиною 

інституціоналізації певної практики означає дати структурну відповідь 

когнітивній проблемі. Неможливо досліджувати суб’єктивну реальність 

методами, які призначені для поясненні реальності об’єктивної і незалежної. 

У межах інституційної теорії такий підхід зумовлює пояснення 

феноменологічних явищ когнітивної підсвідомості за допомогою методів та 

припущень стратегічного менеджменту. У межах останнього такої проблеми 

не існує, тому що саме поняття інститутів відсутнє (а в економічних теоріях 

воно має зовсім інше значення). Для більшості організаційних теорій і 

інституціоналізму зокрема, раціональне і стратегічне мислення акторів 

апріорі відсутнє або суттєво обмежено [35]. Власне, сучасна організаційна 
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теорія виникла через потребу пояснити систематичні емпіричні факти 

відхилення від стратегічної раціональності та моделі економічної поведінки. 

На початку цього розділу мова велася про відокремлення інституційних 

і економічних факторів при аналізі дифузії організаційних інновацій. Так як 

рушійною силою для дифузії можуть бути як інституційні мотиви так і 

виключно мотивація в ефективності та фінансовому зиску від впровадження, 

традиційна дворівнева інституційна модель дифузії не справляється з цією 

задачею. Перші імплементатори, згідно даної моделі є раціональними 

акторами, які впроваджують інновацію виключно через її технічні функції та 

характеристики, тоді як після подолання критичного порогу, всі подальші 

впровадження є відображенням бажання імітувати першопрохідців і 

розділити з ними суспільне схвалення від зображення себе раціональними та 

сучасними гравцями. Усі подальші імплементатори, таким чином, 

орієнтуються переважно не на якісні характеристики інновації, а на кількість 

впроваджувачів та їх статус. 

Проте, якщо ми беремося вирізняти економічні та інституційні 

фактори, ми одразу ж потрапляємо в онтологічну пастку, яка розмиває 

теоретичний і аналітичний апарат  інституційної теорії. «Закони фізики» в 

кожній організаційній теорії завжди виводяться із певного припущення щодо 

природи соціальної реальності та методів, якими цю реальність можна 

дослідити та пояснити. Інтерпретивістька онтологія соціально 

сконструйованої реальності в інституційній теорії, де всі явища і події 

визначаються колективними переконаннями і міфами, зіштовхується із 

структуралістським функціоналізмом позитивізму. Кількісні методики 

позитивістських досліджень контрастують з ідеями інституційної теорії щодо 

когнітивних аспектів інститутів, а саме здатності акторів до розпізнавання і 

стратегічної, прагматичної дії у відповідь на інституційні процеси. Якщо 

організаційна реальність є похідною від інституційних середовищ, а останні 

продукують самі дефініції ефективності, раціональності чи економічної 
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доцільності, то навряд чи ми можемо говорити про здатність акторів на 

пряму розпізнавати та реагувати на інститути. 

Якщо ми розрізняємо та проводимо чітку межу між інституційними та 

економічними факторами, а також розділяємо мотивацію щодо впровадження 

на інституційну та «раціональну/економічну», то це означає нехтування 

онтологією інститутів в організаційному інституціоналізмі, як соціально 

сконструйованих явищ. Ми мусимо визнати, що економічна раціональність є 

похідною від інститутів, які визначають логіку трактування даної категорії в 

певному соціокультурному контексті. 

Можливою стратегією вибору філософського базису методологічного 

інструментарію є застосування компромісу, який був вперше запропонований 

Джоном Серлем у його роботі «Конструювання соціальної реальності» 

(1995). Однією з головних ідей цього трактату є розпізнавання онтологічного 

та епістемологічного статусу явищ і процесів. На відміну від 

конструктивістів, Серль не визнає існування лише інституційної реальності і 

фактів, а натомість наголошує на існуванні і об’єктивних і суб’єктивних 

фактів: «Неможливо таке, як стверджують деякі антиреалісти, що всі факти є 

інституційними, що не існує грубих фактів, неможливо остільки, оскільки 

аналіз структури інституційних фактів свідчить про їх логічної залежності від 

об’єктивних фактів. Припускаючи, що всі факти є інституційними, ми 

опиняємося в нескінченному регресі або замкнутому циклі при розгляді 

інституційних фактів. Щоб будь-які факти були інституційними, повинні 

існувати якісь об’єктивні факти» [136, c. 56]. 

Твердження Серля щодо існування як інституційних так  і об’єктивних 

фактів однозначно не вписується в теоретичний апарат інституційної теорії. 

Остання робить наголос на інституційній природні об’єктивних процесів, і 

спрямовує діалог на розпізнання того факту, що визначення об’єктивності 

також є лише інституційною похідною. Коли ми виокремлюємо інституційні 

та економічні фактори та мотивації, ми визнаємо умовність такого поділу. 

По-перше, це лише засіб умовного позначення оригінальних технічних 
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функцій та характеристик організаційної практики і тих символічних 

значень, яких вона набуває з часом, в процесі дифузії. По-друге, ми 

відрізняємо природу мотивації щодо впровадження чи не впровадження 

інновації. Це спосіб розпізнавання мотивації базованої на індивідуальній 

оцінці інновації та розрахунку її потенціальної цінності та впровадження в 

наслідок колективної раціональності, базованої на загальноприйнятих 

переконаннях щодо її цінності. На відміну від підходу Серля, ми не маємо 

змоги визнати об’єктивну природу реальності хоча б частково. Натомість, ми 

використаємо його поняття епістемологічної об’єктивності, що, в свою чергу, 

дасть змогу використовувати позитивістські наукові методи для дослідження 

суб’єктивної реальності. Відтак можливо отримувати епістемологічно 

об’єктивні факти щодо онтологічно суб’єктивної організаційної реальності 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Застосування квадранту Серля до обох парадигм  

в організаційних дослідженнях 

 Позитивізм Постпозитивізм 

Наукові дисципліни 

Економічна теорія, 

стратегічний 

менеджмент 

Організаційна 

соціологія 

Природа 

організаційної 

реальності 

Об’єктивна і незалежна  

Проекція людської 

свідомості 

Суб’єктивна та умовна 

Способи дослідження 

організаційних явищ 

Можуть бути 

систематично 

дослідженні за 

допомогою об’єктивних 

наукових методів 

 

Виведення 

універсальних законів 

та теорій, які дають 

об’єктивні пояснення і 

передбачення 

Дослідження 

суб’єктивних 

інтерпретацій 

реальності 

 

Події та явища не 

можуть бути пояснені 

без врахування їхнього 

колективного значення 
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Продовження табл.2.1    

 Позитивізм Постпозитивізм 

Зв'язок організацій та 

їх середовищ 

Інституційні 

середовища та процеси 

є похідними від 

стратегічної 

раціональності акторів 

Першочерговим є 

інституційні 

середовища і ефекти, 

тоді як індивідуальна 

економічна поведінка є 

похідною 

Методологічні підходи 

до дослідження 

дифузії 

адміністративних 

інновацій 

Кількісні методи, 

статистичні дані, 

моделювання. 

Якісні методи, 

дослідження одиничних 

випадків мотивації 

щодо впровадження і 

наслідків імплементації 

Застосування 

методологічних 

принципів Дж.Серля 

щодо обох парадигм 

Онтологічно суб’єктивні факти можуть бути 

об’єктивно пізнаваними 

 

Соціально сконструйована реальність 

організаційних процесів, таким чином, може бути 

досліджена, змодельована, пояснена і 

передбачена на основі наукових підходів 

Джерело: складено автором. 

 

Дещо схожа стратегія визначення гармонійності епістемологічних і 

онтологічних припущень використовується представниками Астонської 

школи організаційних досліджень, чия структурна теорія обставин 

(contingency theory) вважається вершиною позитивістського підходу в рамках 

організаційної теорії і найбільш вдалого використання методів природничих 

наук для емпіричних досліджень і теоретичного узагальнення. Так, вони 

взагалі не вважають за потрібне узгоджувати філософські виміри 

організаційних досліджень адже, просто «не уявляють, як можна 

досліджувати організації без попереднього усвідомлення, що вони є 

конкретними, фізичними явищами, а не абстрактними проекціями» (Chia, 

1997:686). Аналогією тут служить розбіжність між прикладною та чистою 

наукою у фізиці чи хімії: «поки фізик-теоретик наголошує, що металеві 

пластини є лише серією пульсуючих хвиль, інженер лише прагне вирахувати 

практичні характеристики, що б зрозуміти, як дах будинку буде триматися 
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завдяки цим пластинам» [43, c. 686]. Подібне ігнорування філософських 

проблем дозволило авторам і прихильникам теорії обставин створити першу, 

і поки єдину, теорію, яка дає систематичні пояснення і передбачення 

кореляції між параметрами організаційної структури та факторами 

зовнішнього середовища.  

З самого початку метою інституційної моделі дифузії було корекція 

занадто спрощеного уявлення про мотивацію імплементаторів та вплив 

різних факторів на поширення інновації в моделях Роджерса (1962). Останні 

фокусувались виключно на характеристиках інновації і прямо 

пропорційному впливу її атрибутів на швидкість і масштаб поширення 

інновацій соціальними системами. Натомість інституційна модель мала на 

меті пояснити чому успішно поширюються неефективні інновації та 

зазнають невдачі ефективні і роль у цих процесах інституційного 

середовища. Проте інституційна модель також є спрощеним поглядом на 

комплексний процес дифузії, особливо зображення ранніх імплементаторів 

раціональними та економічно-орієнтованими, а всі впровадження після 

досягнення критичного порогу – імітаторами та шукачами соціального 

статусу. В обох моделях висновки робляться на основі кількості 

впроваджених інновацій та швидкості їх поширення. І якщо для 

Роджерівської моделі такий аналіз є достатнім, адже він дає відповіді на ті 

питання, які ставить теорія дифузії інновацій, то прирівнювання кількості 

впроваджень до інституціоналізації не дає уявлення про наявність 

інституційних ефектів і масштаб їх впливу. В основі інституційної теорії 

лежить твердження про  те, що саме зовнішні чинники, а не індивідуальна 

раціональність та здатність то критичного аналізу мають вирішальний вплив 

на оцінку ситуації та прийняття рішень. Поняття «колективної 

раціональності» (DiMaggio and Powell, 1983) повною мірою відображає 

соціальну природу визначення ситуацій та прийняття рішень. 

У цьому місці інституційна теорія органічно поєднує та інтегрує 

існуючі спостереження організаційної психології, сучасні формулювання 
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якої беруть початок з робіт Дж. Марча та організаційну соціологію 

колективної раціональності. Психологія обмеженої раціональності в умовах 

невизначеності та когнітивні аспекти прийняття рішень ведуть до того ж 

висновку, що й соціологія колективної раціональності організацій, що 

керуються одними і тими ж загальноприйнятими інституційними критеріями, 

що сприймаються як соціальні факти, безвідносно до їх реальної доцільності 

та ефективності. 

Поєднуючи обидві теоретичні школи отримаємо наступне твердження, 

справедливе і для організаційної психології і соціології: 

В умовах невизначеності (інституційних середовищах) індивіди і 

організації в прагненні відповідати критеріям сучасного та раціонального 

актора, приймають рішення на основі вже існуючих колективних дефініцій 

тих чи інших ситуацій і явищ. Інновація поширюються не тому що індивіди і 

організації вірять в її ефективність або знають напевно про цю ефективність, 

а тому, що «знають» що вона ефективна, тому що інші її впроваджують, а 

відтак, інновація себе виправдовує. 

Зворотна індукція зводить ці тезиси до соціології знання Бергера і 

Лакмана (1967), які центральним питанням соціології вважають дослідження 

процесу конструкції і сприйняття акторами соціальної реальності як 

реальності фізичної, об’єктивної і незалежної. В інституційній теорії різниця 

між цими двома онтологіями підкреслюється за допомогою понять 

інституційних та економічних факторів і середовищ. Саме для того, аби 

розмежовувати різні фактори і їх вплив на прийняття рішень ми побудуємо 

модель, яка враховує вплив різних факторів на дифузію. 

З недавніх пір, в інституційній літературі розрізняють традиційний 

процес дифузії від так званої ланцюгової реакції. Інституційна реакція 

відбувається тоді, коли індивіди і організації впроваджують популярну 

інновацію через страх диференціації та відхилення від загальноприйнятих 

стандартів. Конкурентні реакції є результатом страху втратити економічні 

преференції та ринкові позиції перед тими, хто впровадив інновацію.  
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Обидва фактори мають мало спільного із суто економічним поглядом 

на дифузії інновації як результат виключно якісних характеристик самої 

інновації. У традиційній Роджерівській теорії дифузія пояснюється 

атрибутами само інновації – низький рівень поширення і впровадження 

означає, що інновація є неефективною, або недостатньо чітко 

сформульованою.  

Раціональність самих імплементаторів та причинно-наслідковий зв'язок 

між характеристиками інновації та рівнем її дифузії не піддаються сумніву. 

Натомість, теорія ланцюгових реакцій зображує процес дифузії як такий, де 

організації впроваджують інновацію не завдяки їх індивідуальній оцінці та 

аналізі потенційної користі від впровадження, а завдяки загальній кількості і 

якості тих, хто вже впровадив дану інновацію, піддаючись, таким чином, на 

тиск, який створює загальна (і постійно зростаюча) кількість впроваджувачів 

(табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Підходи до пояснення дифузії інновацій 

Традиційне пояснення 

дифузії інновацій 

Інституційні ланцюгові 

реакції 

Конкурентні ланцюгові 

реакції 

Дифузія інновацій залежить 

виключно від якісних 

характеристик (атрибутів) 

само інновації та здатності 

потенційних 

імплементаторів їх 

розпізнати та оцінити 

Інституційна реакція 

відбувається тоді, коли 

індивіди і організації 

впроваджують популярну 

інновацію через страх 

диференціації та відхилення 

від загальноприйнятих 

стандартів. 

Конкурентні реакції є 

результатом страху втратити 

економічні преференції та 

ринкові позиції перед тими, 

хто впровадив інновацію 

або прагнення скористатися 

тими ж перевагами, що вже 

мають ранні 

імплементатори. 

Джерело: складено автором на основі [130; 153]. 
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2.2. Методологічні підходи в дослідженнях інституційних механізмів 

дифузії організаційних інновацій 

 

Питання поширення і впровадження управлінських практик та 

інновацій займає провідне місце в організаційній літературі. Дослідники 

пропонують ряд різноманітних пояснень мотивації і факторів, що впливають 

на успіх чи невдачу тієї чи іншої інновації, перераховуючи як економічні та 

ринкові чинники, так і вплив соціокультурного середовища. Поряд з цим, 

теорії організацій та середовищ роблять узагальнення та передбачення 

організаційних процесів на макрорівні, даючи пояснення процесів та 

наслідків структурних змін з плином часу. Організаційний інституціоналізм 

належить до тієї категорії теорій, які на відміну від ранніх організаційних 

теорій, які фокусувались на організаційних розбіжностях та диверсифікації, 

стверджують, що з часом організації лише стають схожим одна на одну та 

передбачають ізоморфізм, як наслідок структурних змін в організаціях, що на 

початку суттєво відрізняються одна від одної. Поки одні теорії передбачають 

підвищення однорідності організаційного середовища з причин адаптації до 

технічних середовищ та економічних імперативів, інституційна теорія 

переносить акцент на пристосування до вимог інституційних середовищ. Не 

відкидаючи пояснення, що базуються на раціональних економічних мотивах, 

інституціоналізм влучно зводить ці пояснення до частого випадку більш 

ширшою теорії. Так як впровадження інновацій через економічні міркування 

є доведеним емпіричним фактом, він також має отримати пояснення в рамках 

будь-якою організаційної теорії, в тому числі тієї, яка робить наголос на 

нераціональній поведінці та першочерговій ролі організаційних норм, 

традицій та ритуалів. Організаційний інституціоналізм інкорпорує 

економічні фактори в рамках двоступеневої моделі дифузії організаційних 

практик і, таким чином, пропонує пояснення організаційного ізоморфізму на 

макрорівні як наслідку впливу і економічних і інституційних процесів. 
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Так звана двоступенева модель інституційної дифузії вперше 

з’являється в роботі Толберт і Закер (1983), де аналізується історія 

поширення адміністративних моделей управління в міських адміністраціях. 

На основі історичного аналізу, вони стверджували, що ранні імплементатори 

керувались раціональними мотивами, що випливали з повсякденних потреб 

менеджменту та прагнення до більшої ефективності та функціональності, 

тоді як пізні імплементатори загалом реагували на те, що на той час стало 

інституційною нормою. Пізні імплементатори, таким чином, керувалися 

соціальними, а не економічними імперативами, впроваджуючи ту інновацію, 

яка має широку підтримку і схвалення в інституційному середовищі. Після 

досягнення певного критичного порогу, впровадження такої практики стає не 

стільки заради економічних переваг чи технічних імперативів, скільки задля 

легітимізації організації в очах суспільства і важливих стейкхолдерів, а сама 

інновація має скоріш символічне значення, яке важливіше за технічні 

функції. Толберт і Закер розглядали ранні впровадження, як результат 

структурних змін, спрямованих на підвищення внутрішньої ефективності, 

тоді як пізні впровадження сигналізують конформізм та адаптацію до вже 

інституціоналізованих норм і переконань щодо правильної організаційної 

структури.  

ДіМаджіо і Пауелл (1983) розвинули і узагальнили ці спостереження в 

рамках нової теорії, яка з тих пір і є фундаментом інституційної теорії 

організацій, або теорією інституційного ізоморфізму. На ранніх стадіях свого 

розвитку, організаційні середовища (дослівно – «організаційні поля») 

характеризуються високою різноманітністю організаційних форм, структур 

та стратегій, але з часом, коли середовище досягає зрілості, будь-які зміни в 

довгостроковій перспективі ведуть лише до гомогенізації та конформізму з 

установленими нормами і переконаннями. Це правило справедливе як для 

нових членів середовища, так і для старих, адже на даному етапі 

інституційний тиск однаково сильний для організацій будь яких типів і віку. 

Як тільки певна група організацій структурується в таке організаційне поле, 



109 
 

 
 

виникають інституційні сили, які змушують організації ставати схожими 

одна на одну. Поряд з цим, ДіМаджіо і Пауелл (1983) надають пояснення і 

інституційним змінам, притаманним на ранніх етапах і подальшому 

структурному ізоморфізму та обмеженнях в зрілих інституційних 

середовищах: «організації можуть змінювати свої плани та стратегії 

поведінки, впроваджувати нові практики і нові організації можуть виникати в 

рамках організаційного поля. Проте, з часом, організації, які приймають 

раціональні рішення та діють згідно з власними інтересами, конструюють 

навколо себе середовище, яке обмежує їх здатність до змін у наступні роки» 

[54, c. 148]. 

Ранні імплементатори керуються прагненням підвищити ефективність 

управління, проте нові інновації мають властивість зазнавати, т.з. «інфузії» 

нових значень та символічної цінності за межами суто технічних функцій цієї 

практики. У процесі дифузії інновації, вона долає певний пороговий бар’єр, 

після якого інновація скоріш символічну легітимізуючу цінність, а ніж 

технічну користь. Стратегії та практики, які є раціональними для окремих 

організацій, не є такими для абсолютної більшості, проте факт, що інновація 

поширюється робить її легітимною та нормативно схваленою, а отже і 

підвищує надалі рівень її поширення. Так звана колективна раціональність 

визначає, яка практика чи стратегія є ефективною, раціональною та 

оптимальною для даного середовища безвідносно до реальної технічної та 

економічної користі. Закер (1987) зазначає, що інституційні середовища 

«обмежують і скеровують напрям та контент організаційних змін» [170, c. 

452], встановлюючи загальну траєкторію в напрямку зростаючої 

гомогенізації. Проводячи аналогії з теорією еволюції, толерування 

соціокультурних очікувань є адаптацією до умов зовнішнього середовища з 

метою виживання, але аж ніяк не ефективного функціонування. Еволюційна 

селекція є безкінечним процесом без кінцевої мети: змінюється середовище – 

змінюється і організація, адаптуючись під ці зміни, проте такі зміни не є 

якісним процесом розвитку чи прогресу. Такі адаптації є самоціллю, а не 
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засобом, а існування організації і її виживання, а не досягнення певних цілей 

і прогресу, є кінцевою метою.  

Головним узагальненням інституційної теорії ДіМаджіо і Пауела є 

виокремлення трьох механізмів дифузії, які ведуть до інституційного 

ізоморфізму, а отже сприяють виживанню організації завдяки легітимізації. 

Перший механізм, примусовий, є результатом формального тиску держави, 

певної установи чи організації на інші організації, що не залишає їм іншого 

вибору окрім конформізму. Другий, нормативний, бере початок з 

професіоналізації, яка визначає та підтримує визнану ієрархію статусів та 

практик, що є загальноприйнятим в галузі. Механізмами дифузії цих 

стандартів слугують формальні і неформальні канали зв’язку між 

організаціями, що починаються із спільного навчання і закінчується 

інституціоналізацію тих чи інших дій чи типів поведінки, їхня 

загальноприйнятість. Третій механізм, імітаційний, виникає в інституційних 

середовищах, де немає чіткого визначення і розуміння чітких критеріїв, які б 

визначали цілі організацій, засоби до їх досягнення, ефективність роботи та 

прогресивні організаційні практики і структури. Чим більшою є 

невизначеність зовнішнього середовища, тим сильніший вплив імітаційного 

механізму на організації. Таким чином, організації сигналізують, що вони 

принаймні намагаються наслідувати раціональні та прогресивні інновації та 

стандарти управління та організаційного функціонування, безвідносно до 

реальної ефективності таких засобів. 

Як вже зазначалось в першому розділі, головним індикатором 

масштабу дифузії є рівень інституціоналізації – «процесу, за якого 

компоненти формальної структури організації набувають статусу 

загальноприйнятих, схвалених як правильний і необхідний елемент 

організаційного функціонування і слугує загалом як засіб легітимізації» [153, 

c. 25]. Відтак інституційна теорія розглядає інтенсивну та успішну дифузію 

певної організаційної практики, структури чи стратегії як її сприйняття в 

широких колах природнім та невід’ємним елементом організаційної 
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структури, безвідносно до істинної технічної функціональності. Низький 

рівень дифузії натомість свідчить про низький рівень соціальної підтримки 

такої інновації, знову ж таки, безвідносно до її реальної ефективності та 

доцільності. Чим інтенсивніша дифузія, тим все далі на задній план відходить 

реальна економічна цінність інновації, а на передній план виходить 

посилення соціальних позицій і легітимності. Організації, які впроваджують 

загальноприйняті стандарти, уникають критичних оцінок та негативної 

репутації, натомість мають змогу продемонструвати рівень прийняття 

управлінських рішень, який є принаймні не нижчим за середній в їх 

середовищі. Схоже явище давно прослідковується і описується в фінансовій 

літературі, де т.з. «колективний інстинкт» (herd behavior) спостерігається в 

інвесторів, які не володіють повною інформацією і натомість імітують 

рішення інших успішних гравців. Проте, в фінансових дослідження ця 

поведінка концептуалізується як раціональні рішення, оптимальні із усіх 

можливих, натомість організаційний інституціоналізм наголошує на 

нераціональному конформізмі до міфів і ритуалів зовнішнього середовища, 

що йде в розріз із реальними економічними і технічними потребами окремих 

організацій. 

Проте і в інституційній теорії є білі плями, які не дають пояснення на 

певні питання та емпіричні факти, в тому числі на проблематику, підняту в 

даній роботі. Головною такою прогалиною є обмежене розуміння процесу 

поширення організаційних інновацій із одного інституційного середовища, 

де така практика вже є інституціоналізованою та загальноприйнятою до 

нових середовищ, де її інституційна цінність не сприймається, а технічні 

переваги підлягають сумнівам. Теоретично схожими є питання виникнення і 

дифузії нових радикальних інновацій в інституціоналізованих контекстах та 

можливості розпізнання їх технічної цінності в умовах вже існуючих 

стандартів. Причинно-наслідковий зв'язок між інституціоналізацією, 

дифузією, ізоморфізмом та легітимністю не завжди зберігається навіть в 

інституціоналізованих середовищах. Організаційна література знає багато 
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прикладів поширення нових інновацій і витіснення старих інститутів, 

гетерогенність організаційних процесів на макрорівні та девіація від 

існуючих стандартів. З огляду на вищезазначені слабкі сторони 

інституціоналізму, критики визначають його головним слабким місцем 

фокусування на популяризації вже успішних інновацій, стабільність 

інституційних середовищ, однорідність, інерцію та конформізм, натомість, 

питання радикальних змін, стратегічної поведінки та ігнорування ч 

протистояння інституційному тиску залишаються без уваги. У даній 

дисертації центральною проблемою є дослідження і пояснення процесів 

дифузії/ігнорування технічно ефективної управлінської інновації на 

ранньому етапі її життєвого циклу в Україні, як окремому повноцінному 

інституційному контексті. На відміну від більшості інституційних 

досліджень, де «науковці розпочинають дослідження вже коли осідає пил» 

(Furnari, 2014), в даній роботі увага зосереджується саме на ранніх етапах 

формування локального розуміння нової практики, бар’єри на її шляху та 

інтерпретацію крізь призму локальних інституційних логік. 

Дослідження Орру, Біггарта і Хамільтона (1991) є тематично одним із 

найближчих до проблематики даної роботи досліджень. Зокрема, в їх 

дослідженні проведено аналіз ринкових організацій в Японії, Південній Кореї 

і Тайвані і стверджується, що організації зазнають впливу інституційних 

середовищ. Організації стають ізоморфними зі своїми національними 

інституційними середовищами, проте відрізняються також за національної 

приналежністю, що свідчить про плюралізм інституційних середовищ їхня 

варіація в кожному новому соціокультурному контексті. Ізоморфізм, таким 

чином, пояснюється національними особливостями кожної окремої країни, 

відмінностями професійного середовища та культурні дефініції легітимної 

організації.  

Розглянемо проблему інтеграції психологічних теорій (теорії 

перспектив і теорії сприйняття загроз) з поясненнями інституційної теорії. 

Проблематика прийняття рішень та ризикування в умовах невизначеності 
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займає центральне місце в низці напрямків стратегічного менеджменту і 

організаційної поведінки, такі як менеджмент інновацій, прийняття рішень, 

стратегічні зміни тощо (Gavetti, Greve, Levinthal and Ocasio, 2012). Дві 

домінуючі на сьогодні теорії зводять логіку прийняття рішення до 

найзагальнішого вибору – сприйняття і оцінка потенційних ризиків та 

переваг. Ці теорії допомагають пояснити під дією яких факторів і обставин 

менеджери схильні до ризику, а за яких умов вони схильні перебільшувати 

переваги, нехтувати ризиком і навпаки [55]. 

Перша теорія – Теорія Перспектив, стверджує, що в умовах 

стабільності та передбачуваності, індивіди схильні сприймати ситуацію як 

загрозливу, перебільшуючи ризик, аргументуючи це тим, що вони вважають, 

що можуть отримати більше збитків, а ніж переваг та користі (Kahneman and 

Tversky, 1979). У той же час, індивіди, які знаходяться в загрозливій та 

нестабільній ситуації проявляють максималізм, занижуючи можливі ризики і 

мотивують це тим, що їм вже нема чого втрачати, або зміни необхідні, аби 

вийти із кризи [55]. Таким чином, менеджери, які знаходяться в умовах 

ризику є більш схильними до нехтування можливими нагодами, тоді як ті, що 

знаходяться в сприятливих умовах – схильні зменшувати та недооцінювати 

можливі вигоди і перебільшувати ризики. На організаційному рівні, ми 

можемо очікувати, що ті організації, які знаходяться в турбулентних та 

непередбачених середовищах, схильні до більш ризикових та радикальних 

кроків, змінюючись та імплементуючи нові ідеї, тоді як організації в 

стабіліни середовищах воліють не ризикувати навіть у незначних питаннях. 

Натомість, теорія ризиків пропонує діаметрально протилежні висновки. 

Менеджери, які знаходяться в ситуації турбулентності та підвищеного ризику 

воліють не йти на ризик, адже сприймають ситуацію як таку, яку вони не 

контролюють та можуть лише погіршити своє становище. І навпаки, 

менеджери, які знаходяться в стабільній ситуації можуть дозволити собі йти 

на ризики, сприймаючи ситуацію як контрольовану. Порівняльна 

характеристика теорії перспектив та теорії  ризиків представлена в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Твердження теорії перспектив та теорії ризиків 

Джерело: складено автором. 

 

Застосування та інтеграція психологічних теорій до теорії соціологічної 

в даному випадку не суперечить онтологічно, адже ми маємо на меті 

зрозуміти логіку індивідуальних рішень на ранньому етапі, де механізм 

«колективної раціональності», яка превалює над індивідуальною 

стратегічною поведінкою ще не сформувався (Jackson and Dutton, 1987). 

Таким чином, поки не сформований інституційний контент інновації, ми 

можемо припустити, що індивіди (потенційні ранні імплементатори) здатні 

приймати рішення майже виключно на основі індивідуальних оцінок та 

інтерпретацій. Інституційна теорія передбачає на ранніх етапах дифузії 

мотиваці. до впровадження, базовану на економічних міркуваннях, а отже 

оцінка інновації з точки зору ризику чи можливостей може бути базоване на 

оцінці та сприйнятті технічних переваг чи загроз від впровадження. Разом з 

цим, ми можемо очікувати, що оцінка технічних властивостей інновації буде 

залежати як від економічних так і інституційних факторів. Щодо 

Теорія перспектив (Kahneman and 

Tversky, 1979) 
Теорія ризиків (Staw et al., 1981) 

В умовах 

стабільності 
В умовах ризику 

В умовах 

стабільності 
В умовах ризику 

Ті менеджери, 

що знаходяться 

в сприятливих 

умовах – 

схильні 

зменшувати та 

недооцінювати 

можливі вигоди 

і 

перебільшувати 

ризики 

Менеджери, які 

знаходяться в 

умовах ризику є 

більш схильними 

до нехтування 

можливими 

нагодами 

Менеджери, які 

знаходяться в 

стабільній ситуації 

можуть дозволити 

собі йти на ризики, 

адже вони 

сприймають 

ситуацію як 

контрольовану 

менеджери, які 

знаходяться в 

ситуації 

турбулентності та 

підвищеного 

ризику воліють не 

йти на ризик, адже 

сприймають 

ситуацію як таку, 

яку вони не 

контролюють та 

можуть лише 

погіршити своє 

становище 
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інституційних передбачень пізніх стадій дифузії, то інституційна теорія 

стверджує, що індивідуальні психологічні аспекти сприйняття і трактування 

ситуації поступається колективним переконанням, які звільняють індивідів і 

організації від інтерпретації та прийняття рішень, а натомість надають змогу 

мінімізувати когнітивні зусилля за допомогою використання існуючих 

стандартів (Jepperson, 1991; Zucker, 1987). Таким чином, наша версія 

двоступеневої моделі знову розведена в часі і не суперечить інституційним 

передбаченням. 

Інтеграція теорії дифузії інновацій та психології прийняття рішень 

дозволяє, по-перше, поєднати мікро та макро рівні аналізу, дослідивши як 

інституційні та економічні фактори впливають на безпосередню 

інтерпретацію та оцінку ситуації, і, по-друге, отримати пояснення мотивації 

на ранніх етапах дифузії, коли логіка інституційного тиску не дає 

переконливої відповіді. 

Отже, екстраполюючи твердження обох теорій сприйняття ризиків і 

можливостей на передбачення інституційної теорії, отримуємо наступні 

гіпотези. По-перше, на ранньому етапі дифузії, впровадження інновації являє 

собою скоріше переваги, а ніж ризики, хоча обидва фактори присутні для 

ранніх імплементаторів. Впровадження інновації раніше за інших дозволяє 

отримати конкурентну перевагу (економічний фактор) над іншими фірмами 

(Abrahamson, 1991); в той же час, інституційні фактори також мають місце, 

адже ранні впровадження дозволяють відокремити себе від інших організацій 

в позитивному відношенні, зображуючи себе як більш раціональну, 

прогресивну та ефективну фірму, порівняно з організаціями, що прийняли те 

ж саме рішення, але пізніше. Ці фактори сприяють дифузії інновації на 

ранніх етапах (Rogers, 1961/2003), заохочуючи потенційних імплементаторів 

сприймати інновацію саме як можливість та перевагу, а не як ризик. Проте 

такий же набір інституційних та економічних факторів слугує мотивацією 

для ігнорування інновації. Головним економічним бар’єром тут є відчуття 

загрози від можливої невдачі після імплементації та негативних наслідків від 
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радикальних організаційних змін як таких (Malmi, 1997). Інституційний тиск 

же може впливати на рішення не впроваджувати інновацію просто через сам 

факт новизни і потреби змін, тоді як існуючий стандарт, для якого інновація 

виступає альтернативним рішенням є знайомим та стабільним засобом, який 

не потребує виходу з інерційного стану [54]. 

Гіпотеза 1а. Ранні (потенційні) імплементатори більш схильні 

сприймати нові інновації як можливість отримання економічного або 

інституційного зиску. 

Гіпотеза 1б. Ранні (потенційні) імплементатори менш схильні 

сприймати нові інновації як ризик (загроза економічній або інституційній 

стабільності). 

Як видно з табл. 2.3, економічні та інституційні фактори мають місце в 

мотивації на ранній стадії дифузії і це все ще не суперечить інституційній 

теорії, яка, як вже зазначалось, фактично не має пояснень мотивації ранніх 

імплементаторів. ДіМаджіо і Пауелл наголошують, що до 

інституціоналізації, організації можуть керуватися економічними мотивами, 

тоді як з часом, коли інституційні сили стають сильнішими, індивідуальні 

переконання і потреби заміщуються колективною раціональністю і 

подальшого поширення набувають ті практики, які вже є соціально 

визнаними та схваленими. Таким чином, якщо для ранніх імплементаторів 

притаманне і інституційне і економічно обґрунтоване вмотивування рішень, 

то для пізніх імплементаторів, такої свободи вибору вже нема і вони є 

обмеженими набором інституційних стандартів. Для цієї категорії акторів, 

рішення щодо впровадження диктується виключно інституційними 

факторами, які до того часу вже змістили економічні імперативи. Відтак, 

імплементатори тепер керуються лише або ризиками втрати легітимності у 

випадку не впровадження, або перевагою від впровадження, знову ж таки, в 

плані набуття  легітимності, імітуючи дії більш успішних організацій. Хоча 

феноменологічні версії інституційної теорії виключають психологічні 

фактори для інституціоналізованих середовищ і практик, ми все ж 
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розглядаємо ці опції вибору для пізніх імплементаторів, навіть якщо вони є 

ілюзією. 

Пізні імплементатори, як і ранні можуть бути зацікавлені в 

економічних перевагах, про що замовчує класична інституційна модель. 

Дійсно, як зазначають Фісс та Кеннеді (2009), якщо ранні імплементатори 

використовують економічні і технічні переваги від нової інновації, то ті ж 

самі переваги можуть цікавити і всіх подальших імплементаторів. І навпаки, 

прагнення отримати соціальні переваги від новизни можуть бути 

притаманними як на ранніх так і на пізніх стадіях. Що ж тоді принципово 

відрізняє ранніх імплементаторів від пізніх, якщо обидва типи можуть 

керуватися як економічними так і інституційними мотивами? Пізні 

імплементатори також можуть бути зацікавленими в економічних перевагах 

від впровадження, але на відміну від лідерів, в них вже не має свободи 

вибору, яка в них була на ранніх стадіях дифузії. Якщо ранні імплементатори 

могли зробити вибір на основі раціональних економічних міркувань, то 

пізнім імплементаторам інституційний тиск залишає лише один варіант – 

впровадження. По мірі посилення дифузії, конкурентна перевага, пов’язана з 

впровадженням інновації, як економічна так і інституційна, з часом 

знижується і зникає. Пізнім імплементаторам вже не доступні переваги від 

раннього впровадження. Тепер ризики від впровадження домінують над 

можливостями і перевагами від впровадження, і співвідношення тепер 

дорівнює 2:1 на користь загроз. В той час як конкурентна перевага зникає, 

залишається ризик залишитися нижче середнього рівня ефективності та 

інституційної стабільності, стаючи аутсайдером як з економічної так і з 

інституційної точок зору. Підсумовуючи, ранні імплементатори зацікавлені 

можливими перевагами, а не пізні – намагаються уникнути можливих загроз і 

втрат. 

З кожним новим впровадженням, зростаючий рівень дифузії створює 

парадоксальну ситуацію, коли чим менш економічно доцільною 

сприймаються інновація, тим більше шансів на те, що вона буде 
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впроваджена, адже вирішальним фактором тепер є мотивація уникнення 

економічних та інституційних втрат, пов’язаних із невпровадженням. Проте, 

навіть зі зниженням економічної цінності, впровадження збільшуються через 

сприйняття її не впровадження як загрозу, економічну та інституційну. Таким 

чином, при більш високих економічних перевагах для ранніх 

імплементаторів (які можуть скористатись конкурентними перевагами 

першопрохідців), шанс впровадження позитивно корелюється із 

інституційним та економічним тиском, що базується на загрозах від не 

впровадження. Динамічний процес дифузії сприяє зміні інтерпретації 

інновації з можливостей та переваг на її сприйняття як загрози економічній 

стабільності та організаційній легітимності, попри те, що обидва фактори 

присутні як на ранньому так і на пізньому етапах дифузії. Дана кореляція 

накладається на модель інституційної дифузії, яка передбачає позитивну 

кореляцію між посиленням інституційних тисків і зменшенням ролі 

економічних та раціональних мотивів. 

Гіпотеза 2а. Пізні імплементатори можуть бути, також як і ранні, 

зацікавлені в економічних перевагах від впровадження, проте цей фактор вже 

не впливає на їх мотивацію, а вирішальним чинником є інституційний тиск, 

який спонукає їх впроваджувати аби уникнути загрози девіації і відставання 

від «прогресивних» та «ефективних» практик і трендів. 

Гіпотеза 2б. Економічний фактор грає роль лише у якості фактора 

загрози втрати економічної переваги, що лише підсилює тиск та примушує 

впроваджувати інновацію. 

Дана сегрегація та подальше розгалуження економічних та 

інституційних мотивів впровадження на перший погляд ставить під сумнів 

інституційну модель дифузії, в якій чітко прописана бінарна логіка 

впровадження: економічний інтерес у ранніх імплементаторів та 

інституційний вплив на рішення впровадження у більш пізніх стадіях. Проте, 

представлений вище розподіл не розмиває передбачення інституційної теорії, 

а уточнює їх, пов’язуючи економічні та інституційні фактори зі сприйняттям 
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інновації як ризику чи переваги. Там де інституційна теорія не спроможна 

чітко пояснити мотиви ранніх імплементаторів, теорія перспектив і ризику 

надає такий інструментарій. Розглядаючи інтерпретацію рішень як 

сприйняття потенційних наслідків від впровадження інновації через бінарну 

призму ризиків або можливостей, дозволяє зрозуміти причини впровадження 

або не впровадження. 

У табл. 2.4 представлена роль та вплив інституційних та економічних 

факторів на прийняття рішень щодо впровадження інновації у ранніх та 

пізніх імплементаторів. 

Таблиця 2.4 

Роль та вплив інституційних та економічних факторів на прийняття рішень 

щодо впровадження інновації у ранніх та пізніх імплементаторів 

 

Економічні фактори, що впливають на 

мотивацію і сприйняття 

Інституційні фактори, що 

впливають на мотивацію і 

сприйняття 

можливості ризики можливості ризики 

Ранні 

імплементато

ри 

Можливість 

отримання 

конкурентної 

переваги від 

впровадження 

економічно 

ефективної інновації 

Загроза 

негативних 

наслідків від 

імплементації 

та радикальних 
змін 

Можливість 

покращити 

статус та 

підтримати 

образ 

раціональної 

та 

прогресивної 

організації 

Загроза 

втратити 

конкуренту 

перевагу та 

соціальні 

позиції від 
раннього 

впровадження 

Пізні 

імплементато

ри 
– 

Загроза 

втратити 

економічні 

переваги  

– 

Загроза 

опинитися в 

ролі наздоганя-

ючого 
 

Джерело: розроблено автором. 

 
Таким чином, інституційні та економічні фактори одночасно 

впливають на прийняття рішень та на поведінку в організаціях, але вони 

проявляють свою силу в різних пропорціях та в різні часові проміжки. 
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2.3. Beyond Budgeting як альтернативна модель менеджменту:  

контент і дифузія 

 

 Перш ніж перейти до характеристики концепту Beyond Budgeting як 

такого, потрібно одразу окреслити його важливість в контексті даного 

дослідження. Beyond Budgeting є останньою на сьогоднішній день гучною 

управлінською інновацією, яка ще не має такого широкого розповсюдження 

як, наприклад, система збалансованих показників (BSC), програючи в 

популярності традиційним застарілим моделям менеджменту, для яких BB і 

був розроблений як ефективна альтернатива. Саме вища ефективність 

порівняно з традиційними підходами до управлінського контролю та успіх в 

усіх задокументованих прикладах імплементації та використання являють 

собою парадоксальну ситуацію: набагато ефективніша інновація програє 

традиційним моделям управління. І саме цей парадокс робить Beyond 

Budgeting ідеальним полігоном для дослідження дифузії інновацій і, зокрема, 

її ранніх етапів, коли інновація зіштовхується з інституціоналізованими 

середовищами в яких домінує певний, зазвичай морально і технічно 

застарілий стандарт. 

 У наступному розділі будуть окреслені межі між нормативними та 

позитивним теоріями та методами в організаційному аналізі. Перший підхід, 

поширений у вітчизняній науковій літературі, намагається виробити поради 

та рішення безпосередньо для бізнес середовища, залишаючи 

фундаментальні наукові питання та цілі на задньому плані. Позитивізм же 

покликаний абстрагуватися від досліджень, орієнтованих на практичне 

застосування і обмежуватися лише завданнями об’єктивного та незалежного 

характеру, як то опис, класифікація, узагальнення, пояснення та 

передбачення емпіричних явищ. Такою метою керується і дане дослідження, 

яке не намагається знайти певний рецепт, який би посприяв кращій дифузії 

новітніх ідей та практик вітчизняними організаціями та винайдення 

оптимальних конфігурацій, які б якнайкраще підійшли в умовах українського 



121 
 

 
 

бізнес середовища. Натомість, головним завданням є зрозуміти логіку та 

траєкторію дифузії нового управлінського концепту в Україні, 

закономірності та особливості його сприйняття, інтерпретування та оцінки 

потенційними імплементаторами та медіаторами, і прогнозування можливих 

конфігурацій як наслідку адаптації до нового інституційного середовища. 

 Дана проблематика лежить  руслі традиційних досліджень дифузії 

інновацій і є підрозділом великого пласту наукової літератури, що 

зосереджена в рамках таких дисциплін, як менеджмент, організаційна теорія 

та в меншій мірі управлінський облік. Зокрема, дослідження дифузії та 

впровадження Beyond Budgeting продовжує так звану трилогію в дифузії 

управлінських моделей, що налічує три найгучніші інновації останніх 

чотирьох десятиліть – Activity-Based Costing (Management), Balanced 

Scorecard (BSC) та Beyond Budgeting (Cooper et al., 2017). Першою якісно 

новою сучасною інновацією був ABC, який з’явився наприкінці 1980-х, 

набув широкої популярності в 1990-х та остаточно досяг статусу стандарту в 

більшості підприємств по всьому світу у 2000-х роках (Jones and Dugdale, 

2002). Збалансована система показників (BSC) була ще більш успішною і з 

самого початку не мала таких проблем з поширенням та не зустрічала 

масовий спротив та ігнорування менеджерів як ABC у 1990-х [44]. Beyond 

Budgeting являє собою логічну еволюцію перших двох моделей та емпірично 

задокументовану ефективність у вирішенні проблем, з якими зіштовхуються 

класичні моделі менеджменту. Проте, даний концепт після майже 15 років 

існування ще далекий від того рівня популярності та застосування, яке мають 

ABC та BSC. Науковці висувають різні гіпотези та версії низького рівня 

дифузії, що варіюються від безпосередніх атрибутів цієї інновації до її 

сприйняття та інтерпретації в контексті існуючих альтернатив [20-21]. 

Зазвичай традиційним методом дослідження процесу інтерпретації, 

впровадження та використання Beyond Budgeting є кейсові дослідження 

окремих організацій, які, проте, не дають цілісної картини причин і факторів 

дифузії на макрорівні. В даній роботі ж пропонується методика контент- та 
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дискурс-аналізу, який дозволяє охопити весь початковий етап дифузії, тобто 

процес комунікації нової ідеї в новому контексті, її поширення, сприйняття, 

інтерпретації та оцінки. Зрозумівши як локальні актори сприймають та 

оцінюють даний концепт, ми маємо змогу зрозуміти причини та 

закономірності його появи у вітчизняному інституційному середовищі та 

можливі конфігурації, які можуть з’явитися тут в наслідок адаптації. 

 Основною метою є розуміння дискурсу, якого інновація набуває в 

новому контексті, адже комунікація та медіація нових ідей не просто слугує 

засобом їх переміщення та циркуляції, але й зміню їх сприйняття, а  отже і 

реальний контент в нових середовищах. Так, Йарвінен (2006) відзначає, що 

для розуміння логіки та закономірностей дифузії інновацій, важливішим є 

навіть не реальні переваги від їхнього впровадження та використання, а 

переконання та розуміння потенційних імплементаторів щодо цих переваг. 

Так само, первинні функції та характеристики інновації можуть 

деформуватися під тиском інституційних впливів та набути нових форм, що 

згодом набудуть статусу емпіричного факту [84, c. 22-23]. 

На сьогоднішній день бюджетний процес досі залишається 

центральним інструментом контролю, прогнозування та розподілу ресурсів в 

більшості організацій. Попри це, бюджети і управлінські моделі на їх основі 

піддаються нищівній критиці як з боку науковців, так і практиків, які 

стверджують, що використання таких вертикальних, ієрархічних, негнучких 

та централізованих систем контролю в сучасних бізнес-умовах 

непередбачуваності та волатильності не має нічого спільного із успішною 

діяльністю. Складання бюджетів забирає занадто багато часу та коштів, їх 

актуальність дуже швидко втрачається через зовнішні фактори, працівники 

фокусуються на виконанні річних планів, замість конкурентної боротьби,  та 

в цілому не сприяють проявам креативності, ініціативності та інноваційної в 

організації, де домінує централізований вертикальний контроль. 

Квінтесенцією критики традиційних бюджетних процесів стало 
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формулювання концепту «Beyond Budgeting» в першій половині 2000-х 

років, головною ідеєю якого була відмова від бюджетів та заміна їх на 

комплекс більш гнучких та ефективних принципів та інструментів. 

Дванадцять принципів моделі позабюджетного управління представлені у 

табл. 2.5. Імплементація шести лідерських принципів дозволяє компанії 

позбутися старого способу мислення, коли строга звітність за досягнення 

щорічних фіксованих показників є наріжним каменем: радикальна 

децентралізація і наділення рядових працівників повноваженнями приймати 

рішення і відповідати за їх наслідки є однією з ключових умов для 

впровадження Beyond Budgeting. Шість процесних принципів усувають 

негативні наслідки бюджетів, в першу чергу заміняючи сам річний план на 

«ковзні прогнози», які не мають календарних обмежень та не прив’язані до 

фіксованих бюджетних цифр. Наступною ключовою зміною є роз'єднання 

прогнозування, встановлення цілей та розподіл коштів як трьох принципово 

різних процесів, адже «прогноз – це те, що має статися, а ціль – це те, що ми 

хочемо, щоб сталося і об’єднання цих двох цифр в одну є неправильним. 

Розподілення бюджетних коштів між підрозділами організації також 

кардинально змінюється: якщо традиційно кожен підрозділ щорічно отримує 

певну суму грошей, «може витрачати її всю, але ніяк не більше», то в 

організаціях, де впроваджено Beyond Budgeting кошти не розподіляються 

фіксовано щорічно, а надаються тоді, коли підрозділ бачить нагальну 

потребу в певній сумі. Якщо за першого підходу ціль підрозділу зводиться до 

того, аби освоїти певну кількість грошей і не вийти за ліміти, то у другому 

випадку ціллю є ефективне використання тих коштів, які необхідні за для 

досягнення результату. Тому коли при річному розподіленні бюджетних 

ресурсів питання «Чи є ця дана витрата доцільною?» виникає зазвичай тоді, 

коли кошти вже закінчуються, а не на початку календарного бюджетного 

року, філософія Beyond Budgeting спонукає працівників задаватися цим 

питанням з самого початку, з першого центу 
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Таблиця 2.5 

Модель Beyond Budgeting: 12 принципів, необхідних для трансформації 

Лідерські принципи (перехід до 

радикальної децентралізації ) 

Процесні принципи (відмова від 

бюджетних планів) 

Організація. Мережа гнучких, 

відповідальних команд, а не 

централізованих та підконтрольних 

департаментів. 

Цілі і завдання. Короткострокові 

цілі для поступового та сталого 

вдосконалення, замість фіксованих 

стратегічних цілей. 

Відповідальність. Кожен 

співробітник діє і мислить як лідер, а 

не просто виконує план. 

Бонуси. Винагорода працівників 

прямо залежить від поточних 

результатів організації, коли якість 

роботи порівнюється з конкурентами, 

а не із заздалегідь встановленими 

стандартами. 

Кліенти. Фокусування на 

покращенні відносин з клієнтами, а 

не на ієрархічних структурах. 

Планування. Гнучке, адаптивне і 

ситуаційне, а не заздалегідь 

погоджене і затверджене на вищих 

рівнях на певний проміжок часу. 

Автономія. Командам надається 

свобода і повноваження діяти, 

замість тотального мікроконтролю 

Контроль. Здійснюється на основі 

поточних трендів та індикаторів, а не 

на базі встановлених планів. 

Цінності. Управління через 

мінімальну кількість чітких цілей, 

цінностей і обмежень, замість 

деталізованих правил і бюджетів.  

Ресурси. Кошти не розподіляються 

фіксовано щорічно у вигляді 

бюджетів, а оперативно надаються 

тоді, коли підрозділ бачить нагальну 

потребу в певній сумі. 

Прозорість. Поширення відкритості 

інформації і комунікація її іншим 

відділам і департаментам. 

Координація. Відбувається 

динамічно і залежно від внутрішніх і 

зовнішніх обставин, а не через річні 

плани. 

Джерело: [83]. 

 

У науковій та бізнес-літературі коронним прикладом та доказом того, 

що ця управлінська модель працює є піонер Beyond Budgeting – шведський 

банк Handelsbanken, який перейшов до безбюджетного менеджменту ще в 

далекому 1971 році і з тих пір є банком № 1 в Скандинавії та одним із 

найуспішніших в Европі. Один із ключових пропонентів Beyond Budgeting – 

норвезький CEO Бьярте Богнес очолював та впровадив два успішні проекти 

трансформації управлінської моделі у безбюджетну систему менеджменту: 
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перший раз у Borealis та вдруге у норвезькому нафтогазовому гіганті – 

StatoilHydro. З тих пір багато організацій заявили про відмову від 

традиційного бюджетного менеджменту і перехід до філософії Beyond 

Budgeting,  проте останні дослідження показують, що це лише крапля в морі і 

абсолютна більшість компаній продовжують використовувати бюджети, 

незважаючи на незадоволення цим процесом. Не дивлячись на те, що 

концепт позабюджетного управління довів свою ефективність і низку переваг 

над традиційними моделями менеджменту, він так і зазнав бодай частини 

того успіху, який мають Система Збалансованих Показників та ABC-

костинг – інновації, що за останні 10–15 років стали невід’ємною частиною 

майже будь-якої організації а самі концепти займають чільне місце в будь-

якому підручнику з управлінського обліку та стратегічного менеджменту. 

Парадокс ABC-костингу, який був однією з найактуальніших тем в 

дослідженнях управлінського обліку 1990-х років, полягав у тому, що, не 

дивлячись на продемонстровану корисність і ефективність для організації, ця 

інновація демонструвала низький рівень дифузії. 

Дослідники не мають спільної точки зору на причини низького рівня 

дифузії концепту, проте висувають різні гіпотези з цього приводу. Найбільш 

популярним поясненням є те, що на відміну від вище зазначених інновацій, 

Beyond Budgeting – це не просто метод, техніка чи інструмент, а ціла 

управлінська модель, система і філософія, яка потребує фундаментальних 

змін на всіх рівнях і навіть більше – зміни звичного образу мислення та 

стилю роботи. Коли організації впроваджують BSC або ABC-костинг вони 

знають, що в разі невдачі можна просто відмовитись від подальшого 

використання даних методів, а у випадку Beyond Budgeting проведені 

радикальні зміни, після яких не так просто повернути все назад. Крім того 

такі зміни потребують від менеджерів кардинальної зміни стилю роботи і 

заперечення тих принципів, якими вони користувалися до цього, на що, 

звичайно, підуть далеко не всі управлінці. Існує також думка, що концепт 
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взагалі неможливо імплементувати повністю, впровадивши всі 12 принципів, 

а сама модель є утопією і може слугувати «ідеалом, каноном краси, до якого 

всі компанії мають прагнути, порівнювати себе, але зовсім не обов’язково 

досягнути». Проте історія бізнес-інновацій знає цілу низку радикальних і 

комплексних моделей управління, які успішно поширювалися по всьому 

світу за відносно короткий проміжок часу, тому таке пояснення теж не 

розв’язує даний парадокс.  

У багатьох випадках компанії настільки довільно інтерпретують даний 

концепт, що та форма, в якій вони його врешті решт впроваджують має мало 

спільного з оригінальними шаблонами першопроходьців позабюджетного 

менеджменту. Такі протиріччя існують навіть між самими засновниками 

Beyond Budgeting: Джонсон описує як європейська модель відрізняється від 

Північно-Американської, де дещо нівелюється значення лідерських 

принципів і децентралізації, а акцент робиться на прагматичному 

використанні процесних принципів і методологічного арсеналу, зокрема, 

ковзні прогнози, системи збалансованих показників, ABC-костинг та 

бенчмаркінг. Гулмарк (2014) в своєму дослідженні показує, наскільки 

відрізняється розуміння концепту в Польші і Норвегії, Хенту-Ахо і Ярвінен 

представили цілий спектр різних трактувань концепту в межах однієї тільки 

Фінляндії, а Андерсен і Левіна з’ясували як ідеї позабюджетного 

менеджменту сприймаються та інтерпретуються в Россії. Те що кожна 

трансформація організації згідно з принципами і філософією Beyond 

Budgeting є унікальною і варіюється навіть у межах однієї компанії чи навіть 

підрозділу стверджується Франтценом і Якобсоном у їх дослідженні 

трансформації норвезького Telenor. Різні підходи до впровадження однієї ідеї 

спостерігались навіть в межах однієї компанії. Спільною рисою багатьох 

досліджень є фіксація того факту, що багато організацій, які оголосили про 

свій перехід до позабюджетної моделі, насправді так і не позбавились 

бюджетів і продовжують їх використовуючи в повсякденній практиці. Таким 
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чином, багато організацій не йдуть до кінця в своїй трансформації, боючись 

радикальних змін, що веде до такої гібридизації концепту, що його вже ледве 

можна ідентифікувати під вивіскою «Beyond Budgeting» [60]. Крім того, 

компанії можуть не здогадуватись про існування концепту і впроваджувати 

окремі його елементи і принципи інтуїтивно, і в таких випадках, звісно, 

трансформація не афішується і не подається як Beyond Budgeting case. 

Будь-яка нова ідея має два можливі фінали: вона або досягає настільки 

широкого розповсюдження та рівня імплементації, що стає 

інституціоналізованою та загальноприйнятою практикою, як, наприклад, 

збалансована система показників, або вона через певний проміжок часу 

просто зникає (Abrahamson, 1991). У цьому плані, Beyond Budgeting все ще 

знаходиться на роздоріжжі і на даний момент неможливо точно передбачити 

подальшу долю цього концепту.  

Найбільш оптимістичний висновок щодо перспектив інновації зробив 

Хаммер у своїй роботі, яка мала дати відповідь на питання «Чи є Beyond 

Budgeting суто скандинавською моделлю і такою, що важко 

розповсюджується за межами цих локацій?» Спираючись на теорію 

культурних відмінностей Хофстеде, Хаммер дійшов висновку, що хоча 

концепт має ті ж самі культурні особливості, що і скандинавська бізнес-

культура, в цілому дана модель є універсальною і може працювати в будь-

якій країні. Проте, він як і низка інших науковців зазначає, що культурним 

особливостям має бути приділена належна увага, адже вони впливають на 

швидкість впровадження та ефективність Beyond Budgeting [22]. 
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Висновки до розділу 2 
 

1.  Висвітлено і проаналізовано основні прогалини інституційної теорії, 

а саме – ігнорування питання ранньої фази дифузії інновацій. Зокрема, 

проблематика, яка є предметом дослідження даної роботи, торкається питань 

ігнорування економічно ефективної інновації та впливу тих чи інших 

факторів на перспективу дифузії на ранній стадії. По-перше, досі 

залишається не дослідженим механізм появи і подальшого поширення нових 

практик в інституціоналізованих середовищах. По-друге, не визначена роль 

інституційних факторів на ранній стадії дифузії, тобто тих факторів, які 

гальмують поширення економічно доцільних та ефективних інновацій.  

2.  Обґрунтовано доцільність застосування контент-аналізу як 

найоптимальнішого методу дослідження раннього етапу дифузії 

управлінської інновації. Дана методологія не лише дозволяє простежити 

розуміння, інтерпретацію та оцінку інновації локальними акторами 

(потенційними реципієнтами, імплементаторами), а й поєднує макро- та 

мікрорівні аналізу дифузії інновацій.  

3.  Запропоновано використання теорій сприйняття ризиків та 

можливостей для закриття прогалини в інституційній моделі дифузії 

інновації, а саме пояснення сприйняття потенційними імплементаторами 

радикальних інновацій в нових інституційних середовищах. Запропонована 

матриця 2х2, яка враховує а)  економічні та інституційні фактори дифузії і 

б)  психологічні фактори сприйняття інновації і їх зміни в залежності від 

стадії дифузії. 

4.  Висунуто гіпотези щодо впливу тих чи інших факторів на рішення 

впроваджувати або не впроваджувати інновацію на ранніх та пізніх стадіях 

дифузії. 

5.  Висунуто гіпотези щодо впливу економічних та інституційних 

факторів на рішення впроваджувати або не впроваджувати управлінську 

інновацію на ранніх і пізніх стадіях дифузії. Запропоновано оцінювати 



129 
 

 
 

ефективність впровадження управлінської інновації за такими параметрами, як  

ступінь, інтенсивність її імплементації та рівень дотримання сутнісних 

характеристик оригінального управлінського концепту у впровадженій версії 

інновації.  На прикладі дифузії концепту  Beyond Budgeting проілюстровано, як 

за обома параметрами інновація “розмивається” та відхиляється від оригіналу в 

нових інституційних контекстах. Продемонстровано, що під час дифузії 

управлінський концепт може  видозмінюватися внаслідок впливу різних 

інституційних логік, набуваючи різною конфігурації або постаючи як різні 

версії однієї і тієї ж управлінської інновації у різних інституційних контекстах. 

6.  Розглянуто сутність та еволюцію розвитку концепту Beyond Budgeting 

у розвинених європейських країнах та проаналізовані принципи роботи даної 

інновації. Проаналізовано причини відсутності впроваджень Beyond Budgeting в 

реальних організаціях в Україні. Спираючись на існуючі пояснення в 

організаційних теоріях та аналіз емпіричного матеріалу, серед причин 

ігнорування або рішення не впроваджувати концепт головним фактором можна 

назвати відсутність публічно оголошеного в медіа українського прикладу 

успішної трансформації організації згідно з принципами безбюджетного 

менеджменту. Тоді як у західних фірм є наочний приклад для імітації – вони 

можуть впевнитись, що в їх країнах дана інновація працює, не наносить збитків 

і є ефективною, в Україні немає відомих кейсів. Дана ситуація є однією з 

ілюстрацій недосконалості та численних прогалин в класичній теорії дифузії 

інновацій, в якій припускається, що інформація щодо імплементації 

безперешкодно поширюється серед потенційних адресатів і організації базують 

своє рішення щодо впровадження на відкритій та постійно оновлюваній 

інформації щодо реальних технічних характеристик інновації. На противагу 

цим концептуалізаціям, альтернативні пояснення припускають, що рішення 

приймаються скоріш на основі спостереження за іншими організаціями, а ніж 

після раціональної оцінки характеристик і можливих переваг від імплементації. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора 

[23–24; 168]. 



130 
 

 
 

РОЗДІЛ 3 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФУЗІЇ BEYOND 

BUDGETING В УКРАЇНІ 
 

3.1. Контент- та дискурс-аналіз як метод дослідження дифузії інновацій 
 

Більшість вітчизняних наукових публікацій як в галузі економічних 

наук, так і в менеджменті організацій виконані в дусі позитивізму та 

функціоналізму: організаційні процеси сприймаються науковцями як 

об’єктивні і незалежні явища, що піддаються універсальним методам 

пізнання і дають можливість зрозуміти організаційні та управлінські аспекти 

як загальну закономірність, що підпорядковується універсальним законам. 

Безвідносно того, наскільки осмисленим є саме такий вибір, в таких 

публікаціях за замовчуванням приймається нині стандартна Хемпелівська 

філософія гіпотетично-дедуктивного методу [12], яка в організаційній та 

економічній літературі є відображенням наукового методу природничих 

наук, в першу чергу – фізики. Проте, якщо дослідник обирає дану модель 

наукового методу та аналізу, він має дотримуватись її в усіх аспектах, 

особливо в тому принципі, яким традиційно нехтують більшість вітчизняних 

публіцистів. Мова йде про демаркацію між позитивним та нормативним 

підходом до визначення предмету та функції тієї чи іншої науки та її методів. 

Дослідження організацій на макрорівні спирається на ті ж самі 

принципи, що й позитивізм в економічних науках. Основою наукової 

діяльності є висування гіпотез, перевірка їх емпіричним шляхом і, як 

наслідок, або підтвердження або спростування. Проте, на відміну від 

нормативного підходу, науковість позитивізму передбачає, що дослідник не 

має на меті розробити шляхи розв’язання певної проблеми або надання 

порад: метою є лише об’єктивний опис емпіричної реальності, узагальнення, 

пояснення і передбачення явищ, а результатом – «об’єктивно істинне знання, 

що не містить оціночні характеристики суб’єкта, і перш за все смислів і 
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цінностей» [10:3]. На відміну від нормативного підходу в управлінських та 

організаційних дослідженнях, який, наприклад представники Рочестерської 

школи вважають ненауковим (Watts and Zimmerman, 1990) [161], 

позитивістський підхід має відповідати на питання «як», «чому» та 

«скільки», пояснюючи причини, логіку та наслідки організаційних явищ та 

процесів. Марк Блауг відкидає будь які інші цілі (економічної) науки окрім 

висування та перевірки гіпотез, а Мілтон Фрідмен стверджує, що «позитивна 

економічна наука принципово незалежна від будь-якої етичної позиції або 

нормативних суджень» [58, c. 21]. Тієї ж самої логіки притримувався Джон 

М. Кейнс, який був переконаний, що «економічна наука займається тим, що 

є, а не тим що має бути. Так, досліджуючи процеси прийняття управлінських 

рішень, науковець не висуває порад та методів, які, на його думку, мають 

оптимізувати даний процес чи виявити оптимальний підхід: натомість, він 

пояснює чому управлінці приймають таке рішення [12]. Саймон визначає 

головною ціллю організаційних досліджень пояснення поведінки організацій 

та індивідів в організаціях. Конструктивісти вбачають головним завданням 

організаційної теорії опис і пояснення процесів, в наслідок яких суб’єктивні 

явища сприймаються як об’єктивні факти. Інституційна теорія, яка найбільш 

далеко відійшла від зображення менеджерів як раціональних агентів, 

головним завданням вбачає пояснення нераціональної поведінки та 

нехтування економічними інтересами заради соціальних ритуалів та 

переконань. Іншими словами, методологія та теорія позитивізму мають бути 

здатні пояснити емпіричні спостереження та факти, не пропонуючи при 

цьому рішень чи порад [40]. Здатність зрозуміти певне явище є кінцевою 

метою до якої прагне дослідник.  

У свою чергу, методологія позитивізму як в економічних науках так і в 

організаційних, відображає логіку наукового методу природничих наук. І 

хоча організаційна теорія, власне як і економічна, належать до гуманітарних 

дисциплін, фокусуючись на соціальних явищах та «дослідженні не 
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об’єктивної реальності, а людини та реальності, що була ним створена» [10, 

c. 3], кількісні методологічні підходи тим не менш залишаються 

актуальними, адже дають можливість об’єктивно відобразити та пояснити 

суб’єктивні процеси. Більш того, можливим є дотримання позитивістського 

погляду на науковий метод, що підтверджено західним підходом до 

визначення цілей дослідження управлінських та організаційних явищ. 

Нормативний підхід, найбільш широко застосований на самому початку 

історії розвитку менеджменту як наукової дисципліни, в так звану епоху 

Тейлоризму, був замінений на позитивну модель пізнання організаційних 

явищ з настанням ери Марча і Саймона. 

У даному дослідженні головним завдання є встановлення ролі тих 

факторів, які впливають на дифузію нової для українського бізнес-

середовища інновації. Методом дослідження обрано контент-аналіз, який за 

умов неможливості застосування традиційних кількісних методів 

дослідження на ранньому етапі дифузії є оптимальним способом дослідження 

інтерпретації та оцінки інновації потенційними імплементаторами та 

загального конструювання дискурсу навколо інновації. І якщо організаційна 

наука в принципі неспроможна надавати кількісні пояснення, на відміну від 

тієї ж економіки, досяжною ціллю, яка переслідується і в даному 

дослідженні, є встановлення кореляції та факторів, що позитивно чи 

негативно впливають на ту чи іншу тенденцію. В режимі все того ж 

гіпотетично-дедуктивного методу, очкується встановити зв’язки (позитивні и 

негативні) між тим чи іншим фактором (економічним чи інституційним) та 

рівнем, інтенсивністю та траєкторією дифузії.  

Словник Вебстера дає наступне визначення контент-аналізу:  

«аналіз заявленого та прихованого вмісту в певному обсязі 

комунікативного матеріалу (наприклад книги чи фільму) шляхом 

класифікації, складання та оцінки ключових символів, дискурсів і тем для 
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з'ясування його значення та ймовірного ефекту» (Webster's Dictionary of the 

English Language, 1961) [162]. 

Контент-аналіз дозоляє зрозуміти та дослідити дифузію управлінських 

інновацій як «природне та об’єктивне явище, яке можна пояснити за 

допомогою причинно-наслідкових зв’язків та виміряти за низкою різних 

параметрів» [39:130]. Попередні дослідження в інституційній теорії та теорії 

дифузії інновацій, які використовували контент-аналіз стверджують, що 

значення та інтерпретації організаційних інновацій та практик створюються 

безпосередньо через дискурси, комунікація та інституціоналізація яких 

відбувається за допомогою створення, дистрибуції та користування текстів. 

Для дифузії адміністративних інновацій найпоширенішими каналами 

комунікації є Інтернет джерела, ділові видання, наукові журнали та 

конференції,  як бізнес-орієнтовані так і наукові. 

Так званий дискурсивний аналіз (різновид контент-аналізу) нині є 

одним із найпоширеніших пост-модерністських концептуальних та 

методологічних моделей аналізу динаміки конструювання поширення та 

сприйняття смислів та символічних значень організаційних практик. 

Головним спостереженням в цьому напрямку є розуміння ролі каналів 

комунікації не просто як медіаторів, а й як інтерпретаторів нових ідей, що 

сприяють, або перешкоджають подальшому поширенню цих ідей в новому 

інституційному контексті. За допомогою створення, поширення і 

використання сукупності текстів дискурси постають ключові компонентом 

створення значень та смислів, які з часом, поступово стають фактором 

інституційних змін на мікро та макрорівнях. Так як інституції вибудовуються 

на основі тих чи інших дискурсів, зміни в дискурсах ведуть до зміни 

інституційної логіки і, як наслідок, зміни в матеріальних практиках та 

структурах, чия функціональна сторона відображає інституційні імперативи. 

Іншими словами, комунікація інформації за допомогою текстів «не 

відображає, а створює реальність» [123, с. 636]. У випадку з BSC чи Beyond 
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Budgeting даний метод дозволяє простежити і зрозуміти як дані концепти 

змінюють свої первинні технічні значення та функції в нових інституційних 

середовищах, де під впливом локальних інституційних логік їхня сутність та 

характеристики сприймаються під іншим кутом і, відповідно, може 

змінюватись і оцінка та розуміння всього концепту, що веде за собою 

матеріальні наслідки. Саме таку адаптацію та потенційну трансформацію 

розуміння Beyond Budgeting  у вітчизняному академічному та бізнес 

середовищі ми і маємо на меті дослідити та підтвердити, або спростувати. 

Проте головною ціллю є визначення факторів, що визначають можливості та 

передумови для початку безпосереднього впровадження Beyond Budgeting 

вітчизняними організаціями. 

У середині двохтисячних років дискурсивний аналіз був вдало 

інтегрований в інституційну теорію організацій, поклавши початок одному із 

найпопулярніших напрямків трактування і дослідження інституційних 

ефектів. Найбільш новаторською ідеєю була запропонована дефініція та 

реконцептуалізація інституцій як дискурсів. 

Важливе, якщо не вирішальне значення в нашому дослідженні відіграє 

концептуалізація інституцій як дуалістичних структур, що мають символічні 

та матеріальні аспекти (сторони). Так, наприклад, Грін (2009) детально 

розглядає інституції як дуалістичні структури, що мають матеріальний і 

символічний аспект. Повертаючись до огляду критики методів досліджень 

інституціоналізації в другому розділі, один із найбільш спірних підходів 

ранніх інституціоналістів ототожнював інституціоналізації і дифузії, 

причому дифузії саме матеріальних об’єктів: чим більше впроваджено 

одиниць інновації, тим сильнішою вважалась інституціоналізація.  Таж сама 

двоступенева модель інституціоналізації Толберт і Закер (1983), що дала 

старт інституційному аналізу дифузії і вивела інституційну теорію в 

мейнстрім організаційних досліджень, за індикатор інституціоналізації брала 

кількість впроваджень, а не зміну смислів та переконань, які асоціювались із 
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цим трендом. Такий підхід переоцінює матеріальний аспект інституцій і 

недооцінює символічний аспект. Зокрема, Грін (2009) стверджує, що 

інституційні зміни та інтенсивність інституціоналізації «має сприйматись як 

зміна структури аргументів, що використовуються для обґрунтування 

практики протягом певного проміжку часу» [71:11] (цікавим висновком, до 

якого приходить Грін є твердження, що чим сильніша інституціоналізація, 

тим простішою та лаконічнішою стає аргументація на користь практики, що і 

корелюється з її загальноприйнятістю). Зміна фокусу з матеріалістичного 

погляду на інституції в сторону феноменологічних пояснень їх природи і 

властивостей дозволяє зрозуміти дифузію як процес, який не обов’язково має 

протікати на матеріальному рівні і визначатись лише як кількість 

впроваджень. Навпаки, в даній роботі ціллю є показати, дуалістичній цього 

явища, його протікання на обох рівнях – матеріальному і символічному. 

Поряд із методологічним і теоретичним поєднанням кількісних та 

якісних методів, дискурсивний аналіз також найкраще за інші типи 

методологій вписується в онтологічний базис інституцій у тому сенсі, в 

якому вони концептуалізуються в конструктивістських підходах. Інституція, 

на думку ряду провідних соціологів та організаційних теоретиків, має два 

аспекти – матеріальний та символічний. 

Важливо пояснити логіку взаємозв’язку між символічним аспектом 

інституційної логіку у формі дискурсу та його потенційна матеріалізація у 

формі реальних практик та норм, що будуть використовуватись індивідами та 

організаціями. Те, яку форму та конфігурацію набуває управлінська 

інновація на стадії дискурсивної дифузії на нематеріальному рівні, буде мати 

пряме відношення на форму цієї інновації при впровадженні та використанні 

імплементаторами. Взаємозв’язок між дискурсивними процесами у 

продукуванні, поширенні та використанні текстів, зміни інституційної логіки 

та деформації матеріальних практик можна проілюструвати наступним 

чином (див. рис. 3.1). 
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Важливо зауважити, що в даній роботі аналіз охоплює перші три стадії, 

досліджуючи зв'язок між текстом, дискурсом та інституційними логіками, а 

для змін на рівні матеріальних практик ми використовуємо передбачення 

інституційної теорії. 

 

 

Рис. 3.1. Процес зміни управлінської інновації внаслідок інституційного 

впливу з моменту її потрапляння в нове інституційне середовище 

Джерело: розроблено автором. 

 

Традиційні позитивістські методи дослідження інституціоналізації 

ототожнюють її із кількістю впроваджень: чим більше організацій 

впровадило певну практику, тим більший рівень її інституціоналізації. Такий 

підхід переоцінював матеріальну сторону інституційних процесів і практик 

та зміщував наголос із символічних процесів. 

Дослідники дифузії, еволюції та імплементації управлінських інновацій 

стверджують, що наукові журнали і ділові видання є головним каналом 

розповсюдження ідей і їх легітимізації в очах нових аудиторій. Тому цим 

каналам дифузії приділяється особлива увага в цій статті, а наукова і ділова 

періодика розглядається як основне джерело генерації інформації стосовно 

концепту в Україні і для української аудиторії. З метою охопити всі можливі 

джерела, де могла б міститися будь-яка інформація стосовно концепту 

Beyond Budgeting в Україні, емпіричні дані для цього дослідження були 

зібрані наступних вторинних джерел інформації: наукові видання, присвячені 

менеджменту, організаційним змінам, бухгалтерському та управлінському 
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обліку і контролю (власне в тих же тематичних рубриках, в яких дослідження 

з цього феномену публікуються в англомовній періодиці); бізнес-виданнях та 

на інтернет-ресурсах. Таким чином, для остаточної компіляції було відібрано 

32 наукові та 8 ділових журналів. Пошук бажаної інформації проводився за 

всіма релевантними ключовими словами, таким як, «Beyond Budgeting», 

«позабюджетне-», «безбюджетне управління», «децентралізація», «ковзні 

прогнози», «гнучкі моделі менеджменту». Такі ж ключові слова 

використовувалися в пошукових системах інтернету, на сайтах ділових 

видань та наукових журналів (аби мінімізувати похибку при огляді 

друкованих версій журналів). Ці ключові слова могли допомогти ще і тому, 

що, виходячи із західного досвіду, деякі компанії могли заявляти в діловій 

пресі про радикальні зміни в менеджменті, в тому числі використовуючи 

низку принципів Beyond Budgeting, але уникаючи назви цієї нової моделі (у 

тому числі і через необізнаність з концептом). Після завершення огляду всіх 

релевантних джерел, було знайдено 20 статей в наукових виданнях, 22 

публікації у бізнес-виданнях і 12 оголошень про конференції, де Beyond 

Budgeting є однією з заявлених тем. Останні, з точки зору теорії дифузії 

інновацій, є ідеальним каналом розповсюдження нових ідей, адже науково-

практичні конференції представляють собою перетин наукових та бізнес-

середовищ, що дозволяє ділитися досвідом і знаннями між цими двома в 

цілому ізольованими один від одного контекстами. 

Аби зрозуміти фактори, які потенційні імплементатори беруть до уваги 

та вважають важливою або визначальною причиною для впровадження або 

ігнорування концепту, точки зору авторів були поділені на дві групи. До 

першої увійшли ті інтерпретації та оцінки Beyond Budgeting, які апелюють до 

економічної раціональності впровадження/невпровадження концепту, тоді як 

до другої групи віднесені інституційні мотиви і соціо-психологічна логіка 

сприйняття даної управлінської моделі. Основним індикатором 

інституційних мотивів впровадження інновації вважається схильність до 
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імітації, що в свою чергу, пояснюється турбулентністю зовнішнього 

середовища і невизначеністю цілей організації та оптимальних шляхів їх 

досягнення. У таких випадках, індивіди приймають рішення, базуючись на 

поведінці інших, як правило, більш успішних і престижних організацій. 

Впроваджуючи ідеї і практики, поширені серед організацій з високим 

статусом, індивіди задовольняють одразу дві фундаментальні соціальні 

потреби – бажання одночасно відрізнятися від організацій з нижчим статусом 

і бути подібними до найбільш успішних компаній. У кінцевому результаті, 

обидва мотиви ґрунтуються на пошуку легітимності і підвищення 

соціального статусу [18; 54]. Натомість економічні мотиви ґрунтуються на 

оцінці якісних характеристик інновації і очікуванні технічних та фінансових 

зисків від впровадження (Abrahamson, 1991; Stardy, 2004).  

Аналіз контенту наукових журналів України дав змогу отримати низку 

результатів стосовно інтерпретації та відношення вітчизняних науковців до 

концепту позабюджетного управління, часових закономірностей публікацій, 

масштабів освітлення концепту, тематики статті та джерел, з яких автори 

дізналися про Beyond Budgeting. Так, значної зміни в українському 

інформаційному просторі зазнала ідентичність концепту вже на рівні назви, 

яка натомість отримала низку різних альтернатив, частина з яких далека від 

оригінального змісту та смислу поняття Beyond Budgeting. Із двадцяти 

статей, де так чи інакше висвітлюється Beyond Budgeting, лише одна містить 

назву моделі в заголовку, в інших концепт або довільно перекладений на 

українську мову, у т.ч. «безбюджетне управління», або оригінальна назва 

фігурує вже в тексті статті, де особливості концепту описані на ряду з 

іншими інноваціями, такими як Advanced Budgeting, Better Budgeting, 

Balanced Scorecard, ABC-costing та ін. Хронологія публікацій починається з 

2009 року (для порівняння: західні англомовні публікації почали з’являтися 

наприкінці 1990-х років і найбільшої активності тема Beyond Budgeting 

досягала в першій половині 2000-х років, тобто на хвилі популярності книги 
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Хоупа і Фрейзера, і в другій половині 2010-х, після виходу книги Богнеса у 

2009 році). Майже всі вітчизняні автори в списку літератури обмежуються 

одним джерелом – книгою Хоупа і Фрейзера 2003 року, хоча з тих пір 

ввійшов цілий ряд важливих робіт, які досліджують процес впровадження і 

пост-імплементаційний період концепту на мікрорівні. Належної уваги також 

не отримала книга норвезького піонера позабюджетного менеджменту – 

Бьярте Богнеса, чий досвід впровадження концепту в Borealis в 1990-х та в 

Statoil в 2000-х роках є найдетальнішим описом. У цілому ж можна 

констатувати позитивну динаміку публікаційної активності: одразу три 

статті, де Beyond Budgeting є або центральною темою, або щонайменше 

згадується в тексті, побачили світ в 2012 році, п’ять статей в 2013 році та 

вісім в 2014 році.  

Класифікація статей за відношенням їх авторів до концепту в цілому та 

реальності його імплементації та успішного функціонування в Україні 

показала відсутність спільної позиції з цього приводу. Найбільша частка 

публікацій – дев'ять – має описовий характер, а автори не обговорюють та не 

оцінюють концепт з точки зору імплементації в українських організаціях 

(здебільшого тому, що в таких статтях Beyond Budgeting не є головною 

темою, а перелічується на рівні з іншими інноваціями менеджменту та 

управлінського обліку і контролю, розчиняючись у різноманітті інших 

управлінських концепцій). У чотирьох статтях концепт описується доволі 

детально (в тому числі перелічуються 12 принципів та згадується позитивний 

досвід впровадження моделі в Handelsbanken), але оцінка та прогноз-

висновок щодо перспектив впровадження в Україні не надається. Нарешті, 

чотири автори дають скептичну оцінку можливості трансформації 

українських організацій згідно філософії Beyond Budgeting (три автори 

вважають, що вітчизняна бізнес-культура ще не готова до такого рівня 

відповідальності, свободи прийняття рішень та індивідуалізму і один автор 

взагалі не вірить, що цей концепт здатен працювати в Україні і взагалі за 
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межами скандинавських країн та Німеччини). Два науковця вважають, що 

наразі організації цілком спроможні імплементувати цю ідею частково, 

використовуючи окремі елементи та принципи, тобто Beyond Budgeting в 

Україні може прийняти певну гібридну форму.Критика та скептицизм 

вітчизняних науковців стосовно даної інновації в Україні має скоріше форму 

сумнівів, а ніж рішучого несприйняття чи заперечення ідеї даної інновації на 

теренах України. Так як в українському інформаційному просторі не має 

прикладів впровадження концепту у вітчизняних організаціях, тому 

природньо, що будь-які висновки щодо життєздатності Beyond Budgeting в 

Україні є проблематичними. 

На відміну від наукових журналів, інтерес до Beyond Budgeting серед 

вітчизняних менеджерів, консультантів та бізнес-експертів з’явився майже 

одразу після публікації книги Хоупа і Фрейзера (2003). Перша стаття в 

діловому журналі була надрукована в 2004 році, а вже в період з 2005 по 

2006 роки спостерігався справжній бум, адже майже кожне бізнес-видання 

опублікувало статтю присвячену Beyond Budgeting в цей проміжок часу. У 

цілому ж, логіка викладення матеріалу подібна до західних традицій ділової 

публіцистики: автори вказують на існуючу бізнес-проблему і пропонують 

шлях її вирішення, використовуючи при цьому більш драматичний стиль 

доповіді. У статтях більш детально розглядаються численні недоліки 

бюджетного менеджменту й ґрунтовніше аналізується досвід успішних 

західних кейсів Beyond Budgeting. Проте, як і в наукових виданнях, у авторів 

не має спільної думки щодо можливостей функціонування концепту в 

Україні. Одні автори вважають, що дана модель не може працювати в 

українських реаліях, тоді як інші впевнені, що велика кількість вітчизняних 

організацій вже давно готові до радикальних змін на користь новітніх 

управлінських моделей, таких як Beyond Budgeting. Майже не має серед 

публікацій і нейтральних позицій, адже всі автори – вихідці із бізнес-

середовища і аплікативність концепту вони проеціювали на свій досвід 
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керування організаціями. На рис. 3.2 представлено повний спектр поглядів на 

можливість впровадження Beyond Budgeting у вітчизняних компаніях. 

Досить показовим є той факт, що в ділових виданнях немає жодної 

публікації, написаної науковцем, так само як і жодної статті в наукових 

журналах не написано представниками бізнесу. Таким чином, можна 

констатувати, що, принаймні в даній тематиці, відсутній зв’язок між 

науковими та бізнес-колами, а отже, частково існує проблема взаємодії науки 

і практики у вирішенні нагальних проблем та викликів сучасності. 

 

 

Рис. 3.2. Ставлення до концепту Beyond Budgeting  

серед українських управлінців 

Джерело: складено автором 

 

Третім каналом комунікації концепту в Україні є наукові та бізнес 

конференції, які також регулярно проходять в Києві з 2005 року. Конференції 

заслуговують на особливу увагу, адже вони є місцем взаємодії наукових і 

бізнес середовищ, мають можливість прискорювати поширення ідей і 

потенційно впливають на сприйняття і формування думки щодо інновацій і їх 

впровадження (Mazza and Alvarez, 2000).  
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Рис. 3.3. Загальна кількість наукових статей, публікацій у ділових виданнях 

та матеріалах конференцій на тему: «Beyond Budgeting в Україні,  

2003–2015 рр». 

Джерело: складено автором 

 

Зростаючий інтерес до концепту демонструє рис. 3.3, але тільки з боку 

бізнес-спільноти, адже в наукових середовищах Beyond Budgeting все ще 

залишається майже непомітним. 

 

 

3.2. Вплив інституційних факторів на логіку, траєкторію та 

інтенсивність поширення інновацій в Україні 

 

Протягом останніх декількох десятирічь різні наукові школи піддавали 

критиці класичну модель дифузії інновацій як занадто статичну і механічну 

та таку, що не відповідає реальним емпіричним спостереженням. 

Припущення, що інновація одразу після свого створення починає лінійно 

розповсюджуватися через різноманітні канали комунікації, впроваджуючись 

певною кількістю пасивних реципієнтів. Замість запозиченого терміну з 

фізичних дисциплін, скандинавські дослідники запропонували концепцію 
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translation (дослівно, – «переклад», але за змістом, це скоріше щось середнє 

між адаптацією та модифікацією в процесі поширення, впровадження та 

використання), або редагування та модифікації інновацій в процесі 

трансферу. Під час поширення з однієї локації в іншу, моделі та концепти 

завжди зазнають змін як з боку медіаторів, так і з боку тих, хто ці ідеї адаптує 

до місцевого контексту. Останній процес є центральною ідею 

Скандинавського інституціоналізму, яка полягає в тому, що будь-яка ідея 

(модель, стандарт, шаблон) має стільки ж локальних варіацій, скільки всього 

імплементацій мало місце. Для того, щоб певна концепція змогла успішно 

адаптуватися та використовуватися в новій місцевості, локальні 

імплеменатори мають знайти компроміс між оригіналом імпортованої моделі 

і умовами та правилами нового контексту, розпізнавши та розробивши свою 

версію інновації, оптимальну саме для їхнього випадку. Така інтерпретація та 

модифікація інновації передбачає, що одні елементи концепту можуть бути 

гіперболізовані, а іншим взагалі може не знайтись місце у новій адаптованій 

версії. 

Разом з тим, інституційна теорія та дискурсивний підхід стверджують, 

що адаптація та матеріальна форма подорожуючої інновації у значній мірі 

будуть відображати локальну інституційну логіку при одночасній спробі 

запровадити універсальний стандарт, що прийшов із закордону. Чим більш 

абстрактною та ідеалізованою є західна модель, тим більше вона буде 

розмиватись в новому контексті через локальні логіки, які інтерпретують цю 

інновацію через призму місцевих розумінь і переконань. У статті «Як 

практики змінюються в процесі дифузії» Ансарі, Фісс і Зайак (2010) 

описують саме такий процес локалізації інновацій та фактори, що впливають 

на інтенсивність та форму поширення, тобто 1)  як швидко та інтенсивно 

інновація поширюється та 2)  як сильно вона змінюється, деформується та 

відрізняється від початкового прототипу.  
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Користуючись типологією, розробленою цими авторами, ми 

використаємо такі категорії як оригінальність та інтенсивність дифузії та 

впровадження для аналізу Beyond Budgeting в Україні. Відповідно, перша 

характеристика означає рівень дотримання інновацією оригіналу та 

утримання від девіацій та модифікацій. Іншими словами, чим менш 

видозміненою залишається форма та властивості інновації після 

імплементації, тим більший ступінь оригінальності (fidelity). Відповідно, за 

замовчуванням, чим менше імплементатори відступають від оригіналу, тим 

більш ефективною залишається інновація, адже на неї не впливають 

інституційні норми попередніх інституційних практик. 

Друга характеристика – інтенсивність впровадження. Цей вимір даэ 

змогу зрозуміти ступінь деталізації при імплементації інновації. За стандарт, 

як і раніше, береться оригінальний прототип. 

Інституційна теорія, так само як і Скандинавський інституціоналізм, 

передбачають, що чим більша дистанція між прототипом (оригінальною 

практикою) та тим контекстом, де вона впроваджується, тим менше 

спільного вона буде мати із оригіналом та тим менш інтенсивнішою буде 

впроваджена версія. На це впливає, не в останню чергу, той факт, що 

імплементатори (реальні та потенціальні) не спостерігають безпосередньо 

оригінальні практики, а мають справу лише з абстракціями та ідеалізаціями, 

які доходять до їх контекстів. Власне, що нам дає можливість аналізувати 

дискурс Beyond Budgeting в Україні, це дистанція між оригіналом та 

імітованими практиками, яка, на думку Сахлін-Андерсон (1996) та низки 

інших інтитуціоналістів і заповнюється локальними інтерпретаціями. Ці 

локальні інтерпретації, переконання і оцінки абстрактної інновації наразі 

існують у формі дискурсу, який, через певний час зможе реалізуватись в 

матеріальну форму, якою і буде інновація в кожній організації, яка її 

впровадить. Наше завдання зараз зрозуміти траєкторію та перспективи 
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дифузії, для якої вирішальним моментом та головним фактором, що визначає 

її долю в Україні і є дискурс – предмет нашого дослідження. 

У ставленні до Beyond Budgeting в Україні ми можемо побачити, що 

комбінування психологічних теорій оцінки ситуації індивідами разом із 

інституційною теорією та Скандинавською теорією дифузії дає можливість 

пояснити парадокс Beyond Budgeting як в українському контексті, так і в усіх 

інших інкарнаціях, детально описаних за останні роки. Якщо на 

матеріальному рівні функціонального дослідження безпосередньо 

впроваджень в нас не має емпіричного матеріалу і традиційна Роджерівська 

модель пропонує лише одне пояснення – нема впроваджень, значить 

інновація неефективна, то дискурсивний аналіз дозволяє зазирнути за цю 

бінарну систему впроваджень і невпроваджень та зрозуміти траєкторію та 

логіку дифузії, нехай поки і на рівні дискурсів.  

Ставлення до концепту і оцінка його властивостей, переваг, недоліків і 

перспектив впровадження в Україні варіюються від нейтральних та 

негативних до оптимістичних і обнадійливих. Реконструкція ідей Beyond 

Budgeting в медіа та наукових публікаціях відбулася за допомогою 

інтерпретаційних зусиль, що проявилось в проеціюванні даної моделі на 

українські реалії та власний досвід вітчизняних менеджерів.  

Головною відмінністю між рецензіями у вітчизняних та західних 

виданнях є те, що останні посилались на позитивний досвід співвітчизників, 

пропонуючи, таким чином, приклад для наслідування західним компаніям. У 

норвезьких організацій є можливість переймати досвід Statoil, шведські 

компанії можуть запозичити ідеї Handelsbanken, тоді як вітчизняним 

потенційним імплементаторам автори публікацій не змогли надати приклади 

«успішних історій Beyond Budgeting в Україні». Це, у свою чергу, змушує 

організації або критично оцінювати ризики/переваги від впровадження (як 

правило в умовах невизначеності ризики, на їх думку, ризики переважають) 
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або впроваджувати концепт з привнесенням значних змін і модифікації 

настільки, що кінцевий результат має мало спільного з оригінальною ідеєю. 

У теорії управлінських мод успіх тих чи інших інновацій визначається 

рівнем їхньої «інтерпретативної життєздатності»: концепт має бути 

достатньо гнучким в плані можливої інтерпретації та способу впровадження 

в організаціях. Це означає, що потенційні імплементатори мають можливість 

експериментувати з інновацією та впровадити її на свій лад, адаптуючи до 

актуальних потреб організації й загалом до місцевих особливостей і 

контекстів. Як зазначають деякі дослідники, така пластичність концепту і 

відкритість до різноманітних трактувань не завжди є позитивним фактором в 

його дифузії, адже це може посприяти втраті ідентичності і, як наслідок, 

оригінальна інновація перестає сприйматися як одна і та ж ідея після 

впровадження в нових контекстах. За таких умов автори інновації фактично 

втрачають контроль над своїм брендом, а концепт починає жити своїм 

життям. 

Порівняння з європейським досвідом впровадження Beyond Budgeting 

полягає в тому, що аналізуючи низький рівень дифузії Beyond Budgeting, а 

точніше – невелику кількість відомих кейсів імплементації концепту, Беккер 

(2010) стверджує, що причиною цьому може слугувати саме надмірна 

пластичність моделі. Дебати щодо легітимності численних заяв різних 

компаній по всьому світу щодо своєї трансформації у Beyond Budgeting 

зводиться до питання компромісу між тією моделлю, що була розроблена 

авторами концепту та тими довільними інтерпретаціями, що ведуть до 

модифікації оригінальної ідеї з кожною новою імплементацією. Хоуп і 

Фрейзер наполягають, що організації можуть стверджувати, що перейшли до 

моделі Beyond Budgeting тільки в тому випадку, коли в їх новій моделі 

управління присутні всі 12 принципів даного концепту. Водночас один із 

лідерів руху Beyond Budgeting в Нідерландах – Андре ДюВааль взагалі 

заперечує можливість імплементації всіх 12-ти принципів у межах однієї 
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організації. Богнес (2009) наголошує на фундаментальній важливості саме 

лідерських принципів, проте неодноразово повторював у своїх публікаціях, 

що остаточно модель буде індивідуально адаптована та заточена під кожну 

окрему організацію. Хорнгрен (2003) описує інновацію як «новий контекст 

для старих методик й інструментів», а Екс і Бйорненак (2007) як «певну 

комбінацію вже існуючих інновацій», на що той же Беккер зазначає, що, в 

такому випадку, прибравши контекст, ми вже маємо справу з абсолютно 

іншою інновацією, що не має нічого спільного з Beyond Budgeting і можемо 

говорити про звичайне впровадження збалансованої системи показників, 

ABC-костингу чи бенчмаркінгу. 

Такі аргументи частково пояснюють відносно невелику кількість 

відомих кейсів Beyond Budgeting, констатуючи надмірну інтерпретативність 

концепту. У більшості випадків організації настільки довільно трактують 

12 принципів, що кінцевий результат не дає їм можливості оголосити 

результати трансформації як перехід до Beyond Budgeting. Виходячи з того, 

що, в цілому, українські автори публікували достовірну та відносно повну 

інформацію щодо властивостей, але не надавали чітких рецептів 

імплементації (власне, як і їх західні колеги), можемо зробити висновок, що 

якщо в Україні й існують успішні приклади Beyond Budgeting, їх автори або 

не знають про цю інновацію і керуються її принципами інтуїтивно, або теж 

не вважають за доцільне оголошувати свій результат у контексті Beyond 

Budgeting. Найбільш вірогідним є варіант часткового, компромісного 

впровадження концепту, імплементуючи лише окремі елементи та принципи. 

Розглянемо причини відсутності прикладів впровадження концепту в 

Україні. Повертаючись до порівняння західних та вітчизняних публікацій, 

єдиною суттєвою відмінністю у висвітленні матеріалу є посилання на 

«успішні історії впровадження на національному рівні», які мали західні 

колеги і яких досі офіційно не має в інформаційному середовище України. 

Імітація є первинним механізмом вивчення нових практик, задовольняючи 
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одразу два протилежні мотиви індивідів і організацій при прийнятті рішень: 

бажання бути схожим (зазвичай, на найбільш успішні організації в їх галузі) і 

бажання відрізнятися від інших (демонструючи свою прогресивність і 

поінформованість щодо останніх трендів на ринку). В першому випадку 

причиною впровадження нових ідей і практик слугує так звана «техно-

економічна» або раціональна причина – інновація впроваджується тому що 

може вирішити проблему або покращити роботу організації і прикладом вже 

слугує одна чи ціла низка компаній, що вже успішно впровадили і 

використовують дану практику. В цьому випадку такі організації-

першопрохідці є лідерами думки та прикладом для наслідування, що 

спонукають нові і нові організації впроваджувати інновацію, щоб стати 

такими ж успішними.  

Не можна не враховувати і той факт, що так звані «проблеми» можуть 

насправді і не існувати, але організації, тим не менш, є вразливими до 

риторики і дискурсів, які стверджують, що такі проблеми існують. Основним 

завданням сторони пропозиції є або загострення уваги потенційних 

імплементаторів на існуючих внутрішніх чи зовнішніх проблемах або 

створення відчуття наявності таких проблем. Таким чином ринок 

управлінських інновацій створює тиск на організації з метою «продажу» їм 

цього відчуття невизначенності і небезпеки, що має спонукати їх до 

впровадження нових корпоративних практик і концептів. Відповідно, для 

оцінювання реальної потреби в тих чи інших інноваціях, слід ураховувати 

факт, що ринок інновацій не лише задовольняє попит, але і штучно його 

створює, маніпулючи фактами щодо стану внутрішнього і зовнішнього 

середовища і створюючи дискурси у сприйнятті реального стану речей 

менеджерами. 

Іншою причиною імітації є бажання вирізнятися і дистанціюватися від 

інших організацій які є нижчі за статусом. Саме тому, серед причин 

ігнорування або рішення не впроваджувати концепт головним фактором 
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можна назвати відсутність публічно оголошеного в медіа українського 

прикладу успішної трансформації організації згідно з принципами 

безбюджетного менеджменту. Тоді як у американських, німецьких чи 

скандинавських фірм є наочний приклад для імітації – вони можуть 

впевнитись, що в їх країнах дана інновація працює, не наносить збитків і є 

ефективною, в Україні не має відомих кейсів. Подібна дилема в свій час 

поставала в Німеччині, де фірми, які знали про існування прикладів Beyond 

Budgeting в Північній Америці та Скандинавії все ж не наважувалися 

ризикнути і стати першопрохідцями в своїй країні. І якщо відповідь – «я не 

знаю жодного», вони одразу ж зауважать, що «тоді я не хочу бути першим». 

Дана ситуація є однією з ілюстрацій недосконалості та численних прогалин в 

класичній теорії дифузії інновацій, в яких припускається, що інформація про 

випадки імплементації безперешкодно поширюється серед потенційних 

адресатів і організації базують своє рішення щодо впровадження на відкритій 

та постійно оновлюваній інформації щодо реальних технічних характеристик 

інновації. На противагу цим концептуалізаціям, альтернативні пояснення 

припускають, що рішення приймаються скоріш на основі спостереження за 

іншими організаціями, а ніж після раціональної оцінки характеристик і 

можливих переваг від імплементації. 

Більш детальний аналіз риторики і дискурсів, створених авторами 

публікацій даэ змогу побачити різні фактори, які впливають на сприйняття 

ідеї, її оцінку і, в подальшому, рішення впроваджувати чи проігнорувати 

новий концепт.  Автори апелюють як до економічних так і до інституційних 

детермінант, базуючи свою оцінку на врахуванні або одного з факторів, або 

їх сукупності. У табл. 3.4 аргументація і дискурси, створені і підхоплені в 

подальших публікаціях поділені на дві групи – економічні і соціальні мотиви, 

на яких базуються висновки як науковців так і менеджерів. 
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Таблиця 3.4 

Економічні і соціологічні мотиви впровадження і невпровадження Beyond 

Budgeting, артикульовані в українських наукових та бізнес-середовищах. 

Риторика авторів та аргументи за і проти впровадження 

Економічні мотиви для 

впровадження 

 Beyond Budgeting може ефективно вирішити 

існуючі організаційні та управлінські 

проблеми та підвищити прибутковість 

фірми. 

 Конкурента перевага у випадку, якщо 

модель буде успішно працювати. 

 Ризик опинитися в програшному становищі, 

якщо конкуренти впровадять модель і вона 

виявиться ефективною. 

Економічні причини 

ігнорування і 

невпровадження 

 Нестача інформації щодо особливостей і 

наслідків впровадження і впливу 

українських соціо-економічних реалій на 

функціонування концепту, а отже 

неможливість прийняти зважене та 

раціональне рішення. 

 

Соціологічні мотиви 

для впровадження 

 Приклад успішних кейсів впровадження 

серед організацій в інших (більш 

престижних та статусних) середовищах. 

 Отримання конкурентної переваги над тими 

організаціями, які мають схожі організаційні 

проблеми, але не впровадили концепт (за 

умови, що він буде працювати). 

 Впровадження концепту надсилає сигнал 

стейкхолдерам, що організація «тримає руку 

на пульсі» і використовує новітні методи і 

ідеї для підвищення ефективності. 

Соціологічні причини 

ігнорування і 

невпровадження 

 Відсутність успішних кейсів впровадження в 

Україні (в тому числі серед успішних та 

престижних організацій). 
 

Джерело: складено автором. 
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3.3. Видозмінення інновації в процесі дифузії в новому інституційному 

середовищі: причини, процес та наслідки для вітчизняних організацій 

 

У розділах 3.1 та 3.2 ми показали з яких причин видозмінюється форма 

та властивості управлінської інновації у вітчизняному економічному, бізнес- 

та соціо-культурному середовищі, яке ми концептуалізуємо як інституційне. 

В цьому розділі робляться передбачення щодо форми Beyond Budgeitng в 

Україні та пояснюються наслідки такої варіації та реконфігурації для 

вітчизняних організацій. За допомогою дискурс-аналізу ми простежили зміну 

в розумінні цієї інновації у вітчизняних академічних та професійних 

середовищах, які і формують запит та інформаційний супровід на нові 

управлінські практики та моделі. Даний розділ же присвячений обговоренню 

«матеріальних наслідків зміни символічного змісту», як це формулюють 

постмодерністські організаційні теоретики. Сам автор себе до них не 

зараховує, проте визнає, що даний метод аналізу є найоптимальнішим (якщо 

не єдиним можливим) для відповіді на питання, поставлене в цьому 

дослідженні. 

Теорія обставин стверджує, що немає однієї певної оптимальної моделі 

управління і структурування організації, а натомість кожна організація має 

адаптуватись до умов зовнішнього середовища, аби досягти максимально 

можливої ефективності. Теорія обставин зробила революційний поворот від 

теорій наукового менеджменту, який ігнорував все що відбувалось за межами 

організації як несуттєві фактори. Теоретики 1960-х років усвідомили, що 

предметом дослідження мають бути не тільки і не стільки проблеми 

внутрішнього менеджменту, скільки умови зовнішнього середовища, які і 

мають вирішальний вплив на форму та управління організацією. 

Інституційна теорія пішла ще далі і заперечила можливість раціонального та 

прагматичного адаптування під технічні вимоги зовнішнього середовища з 

метою віднайти оптимальну модель. Не технічні, а інституційні середовища 



152 
 

 
 

тепер були визначальними факторами впливу на організації, а згодом 

інституціоналісти прийшли висновку, що самі поняття та дефініції технічної 

та економічної раціональності також залежать від інституційних норм. Тепер 

від організації і менеджерів мало ще залежить. Лаунсбері і Хірч 

підсумовують інституційну теорію як парадигму, що залишає організаціям 

лише два варіанти – «імітація загальноприйнятих і схвалених практик і 

моделей поведінки або смерть» [73, c. 11]. 

Наше дослідження є ілюстрацією таких інституційних впливів, які 

радикально змінюють ідею, форму і зміст інновації, яка потрапляє в нове 

інституційне середовище. Саме питання, поставлене в даному дослідженні є 

нетиповим для інституційної теорії, яка традиційно фокусується на 

конформізмі організацій та індивідів до інституційних вимог. Натомість в 

центрі уваги цієї роботи постає інновація, яка має в перспективі шанс стати 

інституційним стандартом, але для цього їй потрібно пройти горнило 

інституційних впливів та сито інституційних логік, які видозмінюють її і 

адаптують до нового інституційного середовища. Ми не досліджували 

поведінку та дії організацій та індивідів, а натомість змістили фокус уваги на 

інновацію, тобто на один крок назад, аби показати передісторію 

інституційної динаміки, результатом якої є впровадження 

інституціоналізованих практик. Ми досліджуємо, як інституційні ефекти 

впливають на інновацію, яка потім буде впливати на індивідів і організації.  

Інституціоналісти зазвичай констатують факт впровадження інновації 

як індикатор інституційних впливів, посилаючись або на мотив 

впровадження (мікрорівень) або на кількість впроваджень (макрорівень). Чим 

більше впроваджень, тим сильніші інституційні ефекти, а мотивація, що 

базується не на якісних характеристиках інновації, а на кількості і якості 

імплементаторів означать наявність інституційного впливу. Проте наше 

завдання в цій роботі було піти далі ніж просто констатація. Класична 

концепція наукового пояснення Гемпеля і Оппенхайма (1948) ототожнює 
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пояснення із здатністю відповісти на питання «чому дане явище виникає?», 

що, в свою чергу, ставить питання «відповідно до яких загальних законів та 

завдяки яким передумовам та факторам явище виникає?». Відповідно, в 

роботі показано як і чому інновація змінюється і що відсутність наявних 

прикладів Beyond Budgeting в Україні та наявність в Скандинавських країнах 

є наслідком однієї і тієї ж закономірності [26]. 

Змістивши акцент дослідження із самих організацій-імплементаторів на 

інновації та їх інтерпретацію на стадії існування у формі дискурсу, ми, тим 

не менш, зосереджуємо увагу на мотивації для впровадження чи 

невпровадження, відходячи від традиційної інституціоналістської дихотомії, 

яка вирізняє мотивацію у ранніх та пізніх імплементаторів [90]. Попередні 

дослідження фокусувались або на характеристиках імплементаторів (розмір, 

вік чи статус організації) або на характеристиках (атрибутах) інновації, проте 

аби зрозуміти справжні механізми та особливості дифузії, необхідно 

скерувати уваги на медіум між цими двома категоріями – мотивацію для 

впровадження. Саме остання є вирішальним фактором, що визначає напрям, 

інтенсивність та наслідки дифузії, а якісні і кількісні характеристики самих 

інновацій та імплементаторів при цьому не є визначальними. Аналогію 

можемо знайти в політології, де передвиборча програма не є вирішальним 

чинником для електорату при прийнятті рішення щодо голосування за того 

чи іншого кандидата. Суб’єктивна інтерпретація та формування дискурсів – 

це ті фактори, які реально скеровують дифузію інновацій. 

Ми знайшли цю проміжну ланку, яка відповідає на питання, що 

залишаються без відповіді на рівні якісних характеристик інновацій та 

імплементаторів на рівні макродискурсів, що формуються у інформаційному 

просторі за допомогою двох головних медіаторів дифузії управлінських 

практик – науковців та представників бізнес-середовища. 

Як вже зазначалось у розділі 1.2, наукова теорія має не тільки 

інтерпретувати та пояснювати емпіричні факти, а й передбачати на їх основі 
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інші явища та процеси. На думку Е.Маха, наука має «економити досліди», 

передбачаючи їх результати наперед. Саме цю функцію організаційних 

теорій ми і мобілізуємо в даній роботі. Зв'язок між мотивацією для 

впровадження чи ігнорування інновації має дати нам передбачення тієї 

форми Beyond Budgeting та траєкторії його дифузії які ще недоступні нам для 

дослідження безпосередньо емпіричним шляхом, екстраполювавши 

теоретичні пояснення існуючого емпіричного матеріалу на той, який 

нам ще недоступний. Прикладом такого екстраполювання є теоретичні 

припущення в фізиці чи хімії, де науковці роблять твердження щодо 

елементарних частинок, які вони не можуть безпосередньо спостерігати на 

основі тих явищ, які є можливість спостерігати (див. philosophy of 

unobservables, наприклад в Phylosophical Foundations of Physics Р.Карнапа). В 

нашому випадку, ми маємо можливість досліджувати мотивації та 

інтерпретації потенційних імплементаторів і робити твердження щодо тих 

наслідків, які нам ще не доступні для спостереження. 

В решті решт, інституційна теорія стоїть на позиціях структуралізму, 

вважаючи, що індивідуальна воля організації та її представників взагалі не 

має враховуватись. Як зазначають Біркішоу, Хеммел і Мол в своїй статті, яка 

є найвпливовішим насьогодні оглядом і синтезом наукової літератури, 

присвяченій управлінським інноваціям (Birkinshaw et al., 2008, “Management 

innovation” в Academy of Management Review) [30], інституційна теорія 

досліджує інновації не на рівні індивідів та організацій і не в процесі 

імплементації, а на рівні дискурсу, тобто формування нормативних 

переконань щодо інновації. Насправді ж інституційна теорія ігнорує цю 

середню ланку аналізу, концентруючись або на макрорівні і беручи за 

надійний індикатор кількість впроваджень за проміжок часу, або на 

одиничних дослідженнях прикладів імплементації. Нашим завданням в цій 

роботі було саме дослідження формування дискурсу. 
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Здійснемо прогнозування та моделювання можливих конфігурацій як 

наслідку адаптації до нового інституційного середовища. 

Традиційні дослідження дифузії розглядали інновації як сталі, стабільні 

та незмінні практики, системи та методики, не здатні до реконфігурації [130; 

16]. Дослідження звертали увагу лише на швидкість та інтенсивність 

поширення інновацій: метою було зрозуміти як «прогресивні» інновації 

можуть поширюватись соціальними системами швидше і які фактори 

спонукають впроваджувати нові ідеї тих, хто відстає від тренду. Ці 

дослідження, таким чином, не цікавились варіацією інновацій в процесі 

дифузії та роллю інституційних логік та процесів комунікації як незалежних 

факторів, які впливають на дифузію. До цього, важливими факторами 

вважались лише атрибути інновації та характеристики і особливості 

імплементатора. В даному дослідженні вирішальними факторами є саме 

канали дифузії та інституційне середовище, в якому поширюється інновація. 

Модель Beyond Budgeting в Україні. Майже всі теорії дифузії 

інновацій мають доволі слабке і обмежене пояснення того, що відбувається з 

ідеями, коли вони безпосередньо потрапляють в організації. Зазвичай, 

емпіричні дослідження задовольняються визначенням кількості та часовими 

закономірностями публікацій, що має демонструвати рівень поширення та 

впровадження тієї чи іншої інновації. Натомість, такий аналіз дає лише 

загальне враження щодо дискурсу та медійної присутності інновації і далеко 

не завжди висвітлення і обговорення ідей і практик у медіа середовищах 

означає реакцію «сторони попиту» у вигляді впровадженні цих ідей. 

Незважаючи на відсутність офіційно проголошених кейсів імплементації, 

ідея Beyond Budgeting давно з’явилася на теренах України, про неї пишуть 

науковці і менеджери, враження і думки стосовно концепта поширюються 

конференціями, а деякі вітчизняні організації інтуїтивно впроваджують 

більшість елементів і принципів цієї моделі. В цьому розділі ми робимо ряд 

припущень щодо можливої форми та тих дискурсів, які можуть проявитися в 
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українських організаціях при імплементації Beyond Budgeting. Зокрема, 

аналізуючи публікації авторів в бізнес-виданнях, зроблено висновки щодо 

наявності тих чи інших принципів концепту у вітчизняних інтерпретаціях. 

Беручи до уваги тенденцію концепту до варіативності та те, що форма і 

контент вихідної моделі відрізняється не тільки в різних країнах, а й в 

середині однієї організації, наше перше припущення полягає у прогнозуванні 

саме високої варіативності та «інтерпретаційної гнучкості» концепту в 

Україні:  

Припущення 1. Ступінь інтегрованості та залежності організації від 

її інституційного середовища позитивно корельовані з її мотивацією і 

здатністю до радикальних змін, необхідних для імплементації Beyond 

Budgeting.  

Позиція, статус і роль організації в суспільстві будуть багато в чому 

визначати її схильність і здатність відмови від традиційних шаблонів і 

стандартів, поширених в її середовищі на користь нових рішень. Проте різні 

дослідження демонструють діаметрально протилежні пояснення цього 

процесу: якщо одні сходяться на думці, що радикальні зміни більш 

характерні для периферійних членів організаційного поля (через їх меншу 

поінформованість щодо інституційних очікувань і слабку залежність їх 

інтересів від існуючого інституційного порядку), тоді як інші дослідники 

наголошують саме на визначальній ролі центральних гравців, які мають 

достатню силу аби вносити корективи в інституційну логіку. 

Припущення 2. Процес впровадження та кінцева форма Beyond 

Budgeting в українських організаціях буде відрізнятися від традиційних 

концептуалізацій. 

Попередні дослідження пояснювали впровадження Beyond Budgeting з 

точки зору теорії організаційної невизначеності та інституційної теорії і 

обидві перспективи передбачають значне варіювання концепту в кожній 

новій організації. З точки зору першої, основною причиною адаптації 
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практик організаціями є те, що оригінальні моделі і шаблони не вписуються в 

організаційну структуру, конфліктуючи з окремими елементами та 

характеристиками. Інституційна теорія розглядає цей феномен не як довільну 

інтерпретацію оригінальної ідеї з ціллю оптимізації, а як проявлення 

конформізму та адаптації інновації до тих критеріїв, норм і переконань, які 

превалюють в даному інституційному середовищі. 

Припущення 3. Модифікація концепту під час впровадження негативно 

впливатиме на ефективність та створення конкурентої переваги. 

Стейкхолдери очікують, що організації будуть приймати раціональні і 

оптимальні рішення задля досягнення максимально можливої ефективності, 

і, як результат, забезпечення очікуваного рівня прибутковості. Водночас у 

більшості випадках, в організаціях не тільки не можуть впевнено визначити, 

якими є кінцеві цілі і завдання, але і як досягти результатів ефективним 

шляхом.  

Припущення 4. Серед організацій, що впровадили концепт, загальною 

тенденцією буде збереження традиційного бюджетного менеджменту. 

Бюджетні практики можуть залишитись в організації з самого початку, а 

можуть буди відновлені через деякий проміжок часу. 

Як найбільш радикальна опція в концепції Beyond Budgeting, відмова 

від бюджетів навряд чи буде виконана навіть частково. Як показує досвід 

європейських компаній, організація або залишає бюджетування без змін, або 

повертається до нього через певний час.  

Припущення 5. Організації не схильні дотримуватися одного з 

центральних принципів Beyond Budgeting – роз’єднання прогнозування та 

планування. 

Це демонструють як існуючі емпіричні дослідження, так і результати 

даного контент-аналізу. Ці дві ключові але несумісні функції бюджетування 

традиційно не розмежовуються як в українських так і зарубіжних 
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організаціях, тому в даному випадку українські компанії будуть слідувати 

загальній світовій тенденції. 

Припущення 6. Незалежно від інституційного чи технічного 

середовища, організації будуть більше уваги приділяти процесним 

принципам і менше – лідерським. 

У виключних випадках баланс між двома наборами принципів буде 

зберігатися, якщо «агентом змін» (вповноважена особа, відповідальна за 

імплементацію інновації та проведення контекстних змін на всіх етапах 

трансформації) буде візіонер з чітким баченням саме скандинавської версії 

Beyond Budeting як оптимальної для його організації. 

Для зображення потенційної моделі Beyond Budgeting в Україні, для 

порівняння було обрано одну із квінтесенцій даної інновації – модель 

Ambition to Action, розроблену в Statoil, яку взяти за оригінал і стандарт для 

подальших впроваджень. Даний варіант концепту є найдетальнішим описом 

впровадження Beyond Budgeting, з послідовною характеристикою 

імплементації і функціонування всіх 12 класичних принципів. Гармонійне 

поєднання 6 лідерських і 6 процесних принципів і їх повноцінна реалізація на 

практиці протягом вже останніх десяти років дає підстави вважати Statoil 

найпідходящим кандидатом для порівняння з тими організаціями, які ще не 

пройшли повний шлях імплементації. У нашому випадку, ми порівнюємо за 

3-бальною шкалою Statoil і той варіант, який є найймовірнішою моделлю для 

українських організацій. Остаточна українська модель концептуалізована на 

основі аналізу публікацій в 20 наукових виданнях, 22 статті в бізнес-

журналах та за результатами тих конференцій, основні результати яких є у 

вільному доступі (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Візуалізація міжнародної та української версій впровадження 

управлінського концепту Beyond Budgeting 

Джерело: розроблено автором 

 

Як можна побачити з рис. 3.4, найбільшого дискурсу зазнали лідерські 

принципи, які і в західних компаніях ігноруються частіше ніж процесні і які 

легко впровадити на рівні фінансового і облікового відділів. Натомість 

лідерські принципи вимагають більш ґрунтовних і радикальних змін у всій 

структурі організації та навіть на ментальному рівні. Природньо, що такі 

радикальні зміни будуть впроваджуватися або частково, або у викривленому 

стані, що зазвичай негативно відображається на ефективності інновації. 
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Висновки до розділу 3 

 

1.  Дане дослідження мало на меті виявити активність сторін «попиту» і 

«пропозиції» на ринку управлінських інновацій щодо Beyond Budgeting та 

зрозуміти як локальна інтерпретація відрізняється від оригінальної 

скандинавської концепції і які фактори впливають на сприйняття, оцінку і 

рішення щодо впровадження або ігнорування інновацій. За допомогою 

контент-аналізу архівних даних була прослідковано еволюція концепту на 

перших етапах своєї появи в Україні і вплив економічних та інституційних 

мотивів на сприйняття моделі в українському контексті. Таким чином, дана 

робота фокусується не на факті впровадження, а на аспектах інтерпретації, 

переосмислення і локалізації інновації – напрямку, якому приділяється 

доволі обмежена увага в науковій літературі. Виявлені дискурси та 

інтерпретація концепту обома сторонами так чи інакше вплинули на 

сприйняття і оцінку даної інновації і в майбутньому вплинуть на форму і 

зміст імплементованої моделі. Недивлячись на те, що нами на даний момент 

не виявлено існуючих кейсів впровадження, наявна інтерпретація і оцінка 

Beyond Budgeting в наукових та бізнес середовищах дала змогу зробити 

низку припущень щодо потенційної модифікації, локалізації та, в окремих 

випадках, навіть повторного «винайдення» концепту. Беручи до увагу 

надмірну комплексність та радикальний характер інновації, потенційні 

імплементатори будуть схильні спрощувати концепт для легшого сприйняття 

і адаптувати його до місцевих економічних реалій та інституційних логік, що, 

в свою чергу, буде негативно позначатися на ефективності моделі. Той факт, 

що впровадження нових ідей і практик є реакцією менеджерів на одночасний 

тиск соціо-психологічних і техніко-економічних середовищ, має спонукати 

майбутні дослідження сконцентруватися на вивченні тих факторів, які 

відіграють ключову роль у впливі на інтерпретацію і прийняття рішень.  

2. Порівняння з європейським досвідом впровадження Beyond 

Budgeting полягає в тому, що аналізуючи низький рівень дифузії Beyond 
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Budgeting, а точніше – невелику кількість відомих кейсів імплементації 

концепту, Беккер (2010) стверджує, що причиною цьому може слугувати 

саме надмірна пластичність моделі. Дебати щодо легітимності численних 

заяв різних компаній по всьому світу щодо своєї трансформації у Beyond 

Budgeting зводиться до питання компромісу між тією моделлю, що була 

розроблена авторами концепту та тими довільними інтерпретаціями, що 

ведуть до модифікації оригінальної ідеї з кожною новою імплементацією. 

Хоуп і Фрейзер наполягають, що організації можуть стверджувати, що 

перейшли до моделі Beyond Budgeting тільки в тому випадку, коли в їх новій 

моделі управління присутні всі 12 принципів даного концепту. Водночас 

один із лідерів руху Beyond Budgeting в Нідерландах – Андре ДюВааль 

взагалі заперечує можливість імплементації всіх 12-ти принципів у межах 

однієї організації. Такі аргументи частково пояснюють відносно невелику 

кількість відомих кейсів Beyond Budgeting, констатуючи надмірну 

інтерпретативність концепту. У більшості випадків організації настільки 

довільно трактують 12 принципів, що кінцевий результат не дає їм 

можливості оголосити результати трансформації як перехід до Beyond 

Budgeting. Виходячи з того, що, в цілому, українські автори публікували 

достовірну та відносно повну інформацію щодо властивостей, але не 

надавали чітких рецептів імплементації (власне, як і їх західні колеги), 

можемо зробити висновок, що якщо в Україні й існують успішні приклади 

Beyond Budgeting, їх автори або не знають про цю інновацію і керуються її 

принципами інтуїтивно, або теж не вважають за доцільне оголошувати свій 

результат у контексті Beyond Budgeting. Найбільш вірогідним є варіант 

часткового, компромісного впровадження концепту, імплементуючи лише 

окремі елементи та принципи. 

3.  Управлінські інновації можуть існувати в двох, так би мовити, 

«агрегатних станах» – «як дискурс та риторика і як реальна, матеріальна 

практика чи технологія» [30, c. 827]. У процесі дифузії організаційні 
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практики видозмінюються за рахунок впливу різних інституційних логік до 

такого ступеня, що можливо говорити про різні конфігурації, або навіть різні 

версії однієї і тієї ж практики і різних контекстах. Запропоновано оцінювати 

успіх інновації за такими параметрами як 1)  ступінь, інтенсивність 

імплементації та 2)  рівень дотримання характеристик оригіналу, прототипу 

впровадженої інновації. На прикладі Beyond Budgeting проілюстровано як за 

обома параметрами інновація «розмивається» та відхиляється від оригіналу в 

нових інстиуційних контекстах. 

4. Питання, що підіймаються в даній роботі фокусуються на тих 

аспектах організаційних процесів і явищ, які знаходяться в «сліпій зоні» – 

точці «зшиву» кількох теорій, які працюють на різних масштабах і рівнях 

(аналогія із фізики – квантова механіка адресує мікрорівень елементарних 

частинок, класична механіка – явища оточуючого нас світу і теорія 

відносності – зовсім великі масштаби). При «зшиванні» цих теорій на 

проміжному рівні між міко та макро рівнями аналізу було запропоновано 

використати дискурс-аналіз як медіатор між різними теоріями і рівнями 

аналізу. 

5.  Обґрунтовано доцільність застосування контент-аналізу як 

найоптимальнішого методу дослідження раннього етапу дифузії управлінської 

інновації. Адаптовано дискурсивний аналіз до потреб даного дослідження, 

поєднуючи мікро- та макро-рівень аналізу та зміщуючи фокус уваги з 

організацій чи інституційних середовищ до безпосередньо інновації. Дана 

методологія не лише дозволяє простежити розуміння, інтерпретацію та оцінку 

інновації локальними акторами (потенційними реципієнтами, 

імплементаторами), а й поєднує макро- та мікрорівні аналізу дифузії інновацій. 

6.  Користуючись існуючими типологіями інституційних процесів дифузії 

та окремими напрацюваннями в даній дисертації, для аналізу емпіричних даних 

застосовано такі категорії як оригінальність та інтенсивність дифузії. 

Відповідно, перша характеристика означає рівень дотримання інновацією 

оригіналу та утримання від девіацій та модифікацій. Іншими словами, чим 
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менш видозміненою залишається форма та властивості інновації після 

імплементації, тим більший ступінь оригінальності. Відтак, чим менше 

імплементатори відступають від оригіналу, тим більш ефективною залишається 

інновація, адже на неї не впливають інституційні норми попередніх 

інституційних практик. Друга характеристика – інтенсивність впровадження. 

Цей вимір дозволяє зрозуміти ступінь деталізації при імплементації інновації. 

За стандарт, як і раніше, береться оригінальний прототип. 

7.  У дослідженні розпізнаються та демонструються інституційні впливи, 

які радикально змінюють ідею, форму і зміст інновації, яка потрапляє в нове 

інституційне середовище. Саме питання, поставлене в даному дослідженні є 

нетиповим для інституційної теорії, яка традиційно фокусується на конформізмі 

організацій та індивідів до інституційних вимог, а також пізніх стадіях дифузії, 

напряму ототожнюючи її з інституціоналізацією. Натомість в центрі уваги цієї 

роботи постала інновація, яка має в перспективі шанс стати інституційним 

стандартом, але для цього їй потрібно пройти горнило інституційних впливів та 

сито інституційних логік, які видозмінюють її та адаптують до нового 

інституційного середовища. Замість досліджувати поведінку та дії організацій 

та індивідів, в роботі був зміщений фокус уваги на інновацію, тобто на один 

крок назад, аби показати передісторію інституційної динаміки, результатом якої 

є впровадження інституціоналізованих практик. Іншими словами, в дисертації 

продемонстровано як інституційні ефекти впливають на інновацію, яка потім 

буде впливати на поведінку індивідів і організації.  

8.  Виявлено спільні та відмінні характеристики розгортання дифузії 

Beyond Budgeting в Україні у контексті закономірностей її виникнення і 

поширення в інституційних середовищах розвинених європейських країн.  

Як і в більш розвинених економіках,  в Україні нові ідеї та практики не 

уникають потужного інституційного впливу, який проявляється у формі трьох 

модеруючих факторів – імітаційного, нормативного та коерсивного 

ізоморфізму, під дією якого організації дотримуються типової для даного 

інституційного середовища поведінки, впроваджують одні і ті ж практики, що з 
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часом призводить до того, що вони стають схожими одна на одну. Таку саму 

природу має і вплив на управлінські інновації, які на дискурсивному рівні 

зазнають трансформаційного впливу тієї інституційної логіки, яка превалює у 

даному середовищі, що потім призводить до матеріального втілення цих 

деформації у випадках реальних впроваджень. 

Інституційна теорія пояснює низку емпіричних спостережень, таких як 

швидке поширення популярних організаційних ідей і практик, або повільну 

дифузії, спротив чи ігнорування інновацій на ранніх етапах поширення. Чим 

більш відмінною від характеристик інновації є характеристики інституційного 

середовище, в яке вона потрапляє, тим менше шансів у такої інновації на 

успішне прийняття та поширення серед індивід і організацій, що існують та 

функціонують в даній локацій. І навпаки, чим більше спільних рис та ознак між 

інновацією та середовищем на інституційному рівні, тим більше шансів на 

швидке та масштабне поширення. Варто зауважити, що критерії економічної 

раціональності та технічної ефективності є другорядними факторами впливу, 

тоді як саме інституційний вплив є визначальним. Мотивація індивідів і 

організацій є похідною від інституційного порядку та не може бути зведена до 

індивідуального рівня, а натомість отримує пояснення на макрорівні. 

Інституціоналісти зазвичай констатують факт впровадження інновації як 

індикатор інституційних впливів, посилаючись або на мотив впровадження 

(мікрорівень) або на кількість впроваджень (макрорівень). Чим більше 

впроваджень, тим сильніші інституційні ефекти, а мотивація, що базується не 

на якісних характеристиках інновації, а на кількості і якості імплементаторів 

означать наявність інституційного впливу. Проте завданням цієї роботи було 

піти далі простої констатації та пояснити природу досліджуваних явищ та 

зробити передбачення щодо майбутніх процесів. Класична концепція наукового 

пояснення Гемпеля і Оппенхайма (1948) ототожнює пояснення із здатністю 

відповісти на питання «чому дане явище виникає?»,  що,  в  свою чергу, ставить 

питання «відповідно до яких загальних законів та завдяки яким передумовам та 

факторам явище виникає?».  
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Показано, як і чому управлінська інновація змінюється, а також що 

відсутність наявних прикладів Beyond Budgeting в Україні та її поширення у 

скандинавських країнах є наслідком однієї і тієї ж закономірності. 

Використання теоретичних конструктів інституційної теорії дозволило знайти 

пояснення емпіричних спостережень в Україні на рівні інституційного 

середовища та логіки функціонування інституційних впливів. Інституційна 

теорія була використана в даному дослідженні в тій же якості, в якій для 

пояснення фізичних та хімічних явищ наукові теорії використовуються у 

природничих науках. На перший погляд, не пов’язані між собою події та явища 

описуються і розпізнаються науковими теоріями як загальна закономірність, 

зрозумівши яку, можливо робити прогнози і передбачення майбутніх, ще не 

відкритих подій. Загальні закономірності, які зв’язують в одне ціле всі 

емпіричні спостереження в межах певного класу явищ в даному дослідженні 

стосуються як безпосередньої дифузії та впровадження управлінських інновацій 

в компаніях Західних країн, так і поширення цієї ж інновації у формі дискурсу 

та тимчасової відсутності в Українських організаціях. Причинно-наслідкові 

зв’язки та пояснювальний апарат інституційної теорії дозволив обгрунтувати в 

цих типах дифузії наслідки однієї і тієї ж самої закономірності – вирішального і 

трансформаційного впливу інституційних сил. Жорна інституційного тиску 

можуть сприяти поширенню і впровадженню тих ідей та практик, які не 

суперечать домінуючим інституційним логікам та критеріям легітимності, та, в 

водночас, протидіють та перешкоджають поширенню тих інновацій, чия 

природа та функції далекі від локальних загальноприйнятих інституційних 

стандартів. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [19; 

21–24; 168]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації розвинені теоретичні і методологічні положення й 

прикладні засади інституційного аналізу дифузії управлінських інновацій у 

національних економіках з різною інституційною логікою, а також здійснено 

їх реалізацію на прикладі ранніх стадій поширення концепту Beyond 

Budgeting у вітчизняному інституційному середовищі, що дало змогу 

сформулювати такі висновки:   

1.  З’ясовано, що організаційні, адміністративні та управлінські 

інновації у науковій літературі є тотожними дефініціями, які використовують 

для визначення організаційних практик, рутин, концептів, систем, моделей 

менеджменту та управлінських філософій. Як інновації вони постають 

новими ідеями та практиками спочатку для конкретної організації, що у пост-

імплементаційний період функціонує за логікою нового управлінського 

концепту та відображається у змінах її організаційної структури та 

поведінки. Нові управлінські практики, ідеї, системи і моделі не мають 

чіткого алгоритму впровадження і використання, не піддаються фінансовій 

оцінці, водночас генерують ефекти, що проявляються у двох площинах: 

підвищенні ефективності прийняття рішень та якості контролю в 

організаціях. Узагальнено та систематизовано теорії дифузії управлінських 

інновацій,  показано, що на відміну від дифузії продуктових і технічних 

інновацій у процесах  імплементації організаціями нових управлінських 

концептів у різних інституційних середовищах відбувається зміна сутнісних 

характеристик цієї інновації.  

2.  Проаналізовано сумісність предмета й об’єкта досліджень із різними  

теоріями, методологічними підходами і парадигмами, обґрунтовано  

онтологічні й епістемологічні твердження інтерпретативних теорій 

організаційних досліджень у контексті формування концепції інституційного 

аналізу дифузії управлінських інновацій в середовищах з різною 
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інституційною логікою. Акцент у визначенні сутності, переваг і ризиків від 

впровадження управлінської інновації актуалізує проблему сприйняття та 

інтерпретації потенційними імплементаторами організаційної реальності, 

диференціація якої, у свою чергу, зумовлена різною інституційною логікою 

середовищ виникнення оригінального управлінського концепту та його 

поширення.  Відтак доведено доцільність побудови концепції аналізу дифузії 

управлінських інновацій на інституційній платформі та показано 

дослідницький потенціал теоретичного і методологічного інструментарію 

організаційного інституціоналізму.  Також висвітлено і проаналізовано 

основні прогалини інституційної теорії щодо  ігнорування проблематики 

ранньої фази дифузії інновацій, насамперед потребує дослідження механізм 

появи і поширення управлінських концептів у нових інституційних 

середовищах, необхідно з’ясувати роль інституційних факторів на ранніх 

стадіях їх дифузії, а також виявити фактори гальмування поширення 

економічно доцільних та ефективних управлінських інновацій.  

3.  Узагальнено методологічні підходи до дослідження інституційних 

та економічних факторів дифузії управлінських інновацій. Проаналізовані 

існуючі та запропоновані нові підходи до ідентифікації й аналізу 

інституційних та економічних впливів на сприйняття нової інформації, 

оцінки ризиків та прийняття рішень в умовах невизначеності. 

4.  Висунуто гіпотези щодо впливу економічних та інституційних 

факторів на рішення впроваджувати або не впроваджувати управлінську 

інновацію на ранніх і пізніх стадіях дифузії. Запропоновано оцінювати 

ефективність впровадження управлінської інновації за такими параметрами, 

як  ступінь, інтенсивність її імплементації та рівень дотримання сутнісних 

характеристик оригінального управлінського концепту у впровадженій версії 

інновації. На прикладі дифузії концепту Beyond Budgeting проілюстровано, як 

за обома параметрами інновація “розмивається” та відхиляється від 

оригіналу в нових інституційних контекстах. Продемонстровано, що під час 

дифузії управлінський концепт може  видозмінюватися внаслідок впливу 



168 
 

 
 

різних інституційних логік, набуваючи різної конфігурації або постаючи як 

різні версії однієї і тієї ж управлінської інновації у різних інституційних 

контекстах. 

5.  Розглянуто сутність та еволюцію розвитку концепту Beyond 

Budgeting у розвинених європейських країнах та проаналізовані принципи 

роботи даної інновації. Проаналізовано причини відсутності впроваджень 

Beyond Budgeting в реальних організаціях в Україні. Спираючись на існуючі 

пояснення в організаційних теоріях та аналіз емпіричного матеріалу, серед 

причин ігнорування або рішення не впроваджувати концепт головним 

фактором визначено відсутність публічно оголошеного в медіа українського 

прикладу успішної трансформації організації згідно з принципами 

безбюджетного менеджменту. В американських, німецьких чи 

скандинавських фірм є наочний приклад для імітації – вони можуть 

впевнитись, що у цих країнах інновація працює беззбитково та ефективно, 

тоді як в Україні відсутні офіційно проголошені успішні приклади 

впровадження Beyond Budgeting. Означене ілюструє недосконалість і 

численні прогалини в класичній теорії дифузії інновацій, в якій 

припускається, що інформація щодо імплементації управлінської інновації 

безперешкодно поширюється серед потенційних адресатів, відтак організації 

ухвалюють рішення щодо впровадження на відкритій та постійно 

оновлюваній інформації щодо її сутнісних характеристик. За результатами 

проведеного інституційного аналізу підтверджено пояснювальну здатність 

альтернативних теорій дифузій, що на противагу концепціям раціонального 

вибору трактують ухвалення рішення щодо імплементації управлінської 

інновації як наслідок спостережень за поведінкою інших організацій-

імплементаторів, а не як раціональне оцінювання сутнісних характеристик 

нового управлінського концепту і можливих переваг від його імплементації. 

6. Обґрунтовано доцільність застосування контент-аналізу як найбільш 

ефективного методу дослідження раннього етапу дифузії управлінської 

інновації. Адаптовано дискурсивний аналіз до потреб дослідження дифузії 
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Beyond Budgeting, поєднуючи мікро- та макро- рівні аналізу та зміщуючи 

фокус уваги з організацій чи інституційних середовищ до безпосередньо 

інновації. Такий методологічний підхід дає змогу як простежити розуміння, 

інтерпретацію та оцінку управлінської інновації локальними акторами 

(потенційними реципієнтами, імплементаторами), так і поєднати макро- та 

мікрорівні аналізу дифузії інновацій. 

7. Для інституційного аналізу емпіричних даних дифузії управлінських 

інновацій застосовано такі сутнісні характеристики, як оригінальність та 

інтенсивність дифузії. Перша характеристика означає рівень дотримання 

впровадженим концептом оригіналу та утримання від його девіацій і 

модифікацій: чим менш видозмінено форми реалізації принципів 

управлінської інновації після імплементації, тим вищий ступінь її 

оригінальності. Відтак, чим менше імплементатори відступають від 

оригіналу, тим більш ефективною є впроваджена інновація, на яку не 

впливають інституційні норми попередніх інституційних практик. Друга 

характеристика – інтенсивність впровадження управлінської інновації, що 

засвідчує ступінь деталізації при її імплементації.  

Ідентифіковано та продемонстровано інституційні впливи нового 

середовища, які радикально змінюють сутнісні характеристики управлінської 

інновації – її ідеї, принципи, форми, зміст. Означена дослідницька позиція 

збагатила дослідницькі практики організаційного інституціоналізму, що 

традиційно фокусується на конформізмі організацій та індивідів до 

інституційних вимог, а також пізніх стадіях дифузії управлінської інновації. 

8. Виявлено спільні та відмінні характеристики розгортання дифузії 

Beyond Budgeting в Україні у контексті закономірностей її виникнення і 

поширення в інституційних середовищах розвинених європейських країн. Як 

і в більш розвинених економіках, в Україні нові ідеї та практики зазнають 

потужного інституційного впливу у формі трьох модеруючих факторів – 

імітаційного, нормативного та коерсивного ізоморфізму. Результати 

інституційного аналізу дифузії Beyond Budgeting дали змогу здійснити 

прогнозування її української версії, що полягає у передбаченні високої 
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варіативності та “інтерпретаційної гнучкості” цього управлінського 

концепту. Виявлено та пояснено вибірковість впровадження принципів 

позабюджетного менеджменту на стадії реальних впроваджень вітчизняними 

організаціями. З’ясовано, що жорна інституційного тиску можуть сприяти 

поширенню і впровадженню тих управлінських ідей і практик, які не 

суперечать домінуючим інституційним логікам та критеріям легітимності, та 

водночас вони протидіють і перешкоджають поширенню тих інновацій, чия 

природа та функції далекі від локальних загальноприйнятих інституційних 

стандартів. 
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