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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 

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, 
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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 

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;  

– обґрунтувати доцільність застосування дискурс-аналізу як методу 

інституційного аналізу дифузії управлінських інновацій;  
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– 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 

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 
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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 

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 

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

використаних джерел налічує 170 найменувань на 30 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано мету та завдання дисертації, наведено методи 

дослідження, висвітлено наукову новизну одержаних результатів, їх теоретичну 

та практичну значущість; розкрито особистий внесок автора, наведено 

інформацію про апробацію та публікації результатів дисертації.  

У першому розділі “ Теоретико-методологічний апарат дослідження 

дифузії управлінських інновацій” розкрито, проаналізовано та 

систематизовано ключові теоретичні підходи і наукові теорії, які 

уможливлюють інтерпретування, пояснення і передбачення управлінського 

явища дифузії інновацій, а також поведінки та прийняття рішень організаціями 

щодо можливості і форм впровадження управлінських інновацій за 

інституційних умов відповідної національної економіки. 

Управлінська інновація є квінтесенцією організаційних змін щодо 

конституйованих засад і сутнісно-функціональних характеристик організації, її 

структури і поведінки. Впровадження управлінської інновації започатковує в 

межах всієї організації трансформаційні процеси відмови від існуючих 

рутинізованих морально і технічно застарілих організаційних форм і методів 

реалізації організаційно-управлінських і виробничих завдань, прийняття рішень 

і контролю, одночасно імплементуючи нові підходи, до яких іще не вироблено 

чітких інструкцій. Переваги від імплементації управлінської інновації 

генеруються у нематеріальній площині, вони не постають об’єктом фінансової 

оцінки, водночас проявляються в організаціях як підвищення ефективності 

прийняття рішень та вища якість їх контрольованості. Інноваціями вони 

постають для конкретної організації, що їх впроваджує, але не для світу, і в 

постімплементаційний період організація функціонує за логікою нового 

управлінського концепту.  

Упродовж останніх десятиліть теоретики організаційних досліджень 

почали розглядати управлінські інновації не як дискретні явища з бінарною 

опозицією “впровадження / невпровадження”, а як продукт впливу 

інституційних контекстів з видозміною і різною інтенсивністю дифузії  

інновації та повноцінності її впровадження. На передній план вийшли теорії, які 

дали змогу виявити у феномені глобального успіху інновацій не стільки логіку 

економічної раціональності і способу вирішення проблем організаційної 

ефективності, скільки вагомість впливу соціально-психологічних факторів в 

ухваленні рішень щодо імплементації інновацій. 

Нині проблематика прийняття рішень щодо впровадження інновацій та їх 

поширення є центральною в організаційній та управлінській літературі (табл. 1), 

актуалізуючи необхідність проведення інституційного аналізу дифузії 

управлінських інновацій, оскільки на відміну від дифузії продуктових і 

технічних інновацій під час імплементації організаціями нових управлінських 
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концептів у середовищах, інституційна логіка яких відмінна від інституційного 

середовища появи їх оригінальних версій, відбувається зміна сутнісних 

характеристик цієї інновації. 

Таблиця 1.  

Сучасні теоретичні підходи до аналізу дифузії управлінських інновацій 

 Економічний 
Теорія  

управлінських мод 
Інституційний 

М
о
т
и

в
а
ц

ія
 і

м
п

л
ем

ен
т
а
т
о
р

ів
 

Головна гіпотеза:  

чим більш ефективною є 

інновація, тим швидше 

вона поширюється в 

економічних системах. 

Інновація поширюється 

без змін та девіацій. 

Імплементатори 

зацікавлені в економічних 

перевагах від  досягнення 

лідерства на відповідному 

ринку та вирішенні 

актуальних організаційно-

управлінських проблем. 

 

Головна гіпотеза:  

всі інновації 

поширюються більш-

менш успішно внаслідок 

штучного нав’язування 

ідеологією сучасного 

“менеджеріалізму”. 

Так само швидко вони 

зникають, поступаючись 

місцем новим трендам. 

Поширюються і зникають 

як ефективні, так і 

неефективні інновації. 

Головна гіпотеза: 
організації існують в 

інституціоналізованих 

середовищах, де 

визначальною є не 

економічна доцільність 

впровадження 

управлінських 

інновацій, а  домінуюча 

інституційна логіка, яка 

визначає економічну 

доцільність і 

раціональність 

поведінки відповідної 

організації. 

К
л

ю
ч

о
в

і 
ф

а
к

т
о
р

и
  

у
сп

іх
у
 а

б
о
 п

р
о
в

а
л

у
 д

и
ф

у
зі

ї 

Дифузія інновації  

може затримуватись, але 

успіх її поширення є  

 лише питанням часу.  

Чим більша 

поінформованість 

потенційних 

імплементаторів 

 щодо ефектів  

від її впровадження,  

тим швидше вона 

поширюється. 

 

Ключовим фактором 

швидкості поширення 

інновації є кількість 

впроваджень (а не ефекти 

від її імплементації). 

 Чим вищою є кількість 

впроваджень інновації, 

тим більший соціальний 

та психологічний тиск 

відбувається на ті 

організації, що її  

не імплементували. 

Інституційні бар’єри, 

що сформовані в 

певному середовищі, 

протидіють 

поширенню нових 

практик та ідей як 

“нелегітимних” і 

“небезпечних”, 

толеруючи і 

захищаючи натомість 

інституціоналізовані 

стандарти.  

О
б
м

еж
ен

н
я

 

п
ід

х
о
д
у

 

Не враховує соціальні та 

психологічні фактори: 

конформізм, соціальні 

переконання, потребу в 

демонстрації легітимності, 

когнітивні обмеження, 

нестачу інформації. 

Фокусується лише на 

факті імплементації 

інновації, ігноруючи 

особливості її 

впровадження та пост-

імплементаційний період. 

Відсутність 

передбачень щодо 

появи майбутніх 

інституційних практик 

у сфері управлінських 

інновацій. 

Джерело: розроблено автором 
 

У дисертації проаналізовано та використано теоретичні підходи, які 

дають змогу вирішити низку актуальних завдань дослідження управлінських 

явищ і відповісти на такі запитання: чому і за яких умов поширюються технічно 

та економічно неефективні організаційні практики і зазнають невдач ефективні 

управлінські інновації? чому менеджери, які є символом раціональності, часто 
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ухвалюють неефективні рішення, імітуючи поведінку інших організацій? як 

інновації сприймаються та поширюються в новому інституційному середовищі, 

відмінному від середовища їх появи?  

Проаналізовано існуючі теорії дифузії інновацій та прийняття 

організаційних рішень у контексті  обґрунтування необхідності їх синтезу та 

розвитку на цій основі методологічного інструментарію як актуального 

наукового завдання, що реалізувалося у наступних розділах дисертації. 

Гіпотези, розроблені в дисертації, є логічним продовженням і розвитком ідей 

інституційної теорії організацій, відповідно до якої інституційне середовище є 

вирішальним фактором впливу на організаційну поведінку, форму і траєкторію 

поширення управлінських інновацій. 

  Складність і піонерність означеної наукової проблематики зумовили 

необхідність поглибленого розгляду соціологічних і економічних парадигм як 

платформ проведення сучасних організаційних досліджень щодо співставлення 

їх теоретичних тверджень і методологічного інструментарію з обраним 

предметом і об’єктом дослідження, що систематизовано у таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Онтологічні та епістемологічні передумови вибору 

теоретичних положень і методологічного інструментарію 

аналізу дифузії управлінських інновацій 

Філософська парадигма Позитивізм 
Постпозитивізм 

(конструктивізм) 

Наукові дисципліни 

 
Економічна теорія 

Стратегічний менеджмент 
Організаційна  

соціологія 

Трактування  

зв'язку організацій та їх 

середовищ 

Інституційні середовища та 

процеси є похідними від 

стратегічної раціональності 

акторів. 

Індивідуальна економічна 

поведінка є похідною від 

інституційних середовищ, 

 які є першочерговими. 

Поєднання  

онтології 

 та  

епістемології 

Онтологічно суб’єктивні факти можуть бути об’єктивно 

пізнаваними. Соціально сконструйована реальність 

організаційних процесів може бути досліджена, змодельована, 

пояснена і передбачена на основі наукових підходів і 

використання відповідного методологічного інструментарію. 

Джерело: розроблено автором 
 

Аргументовано вибір парадигм, що є найбільш сумісними з 

проблематикою даного дослідження. Головним філософським і методологічним 

вибором автора є дотримання логіки критичного реалізму, а саме 

епістемологічно об’єктивної методології дослідження попри онтологічно 

суб’єктивний статус об’єкта і предмета дослідження. 

Другий розділ “Методологія досліджень інституційних та 

економічних факторів дифузії управлінських інновацій” присвячено 

синтезу актуальних напрямів інституційної теорії та теорій організаційної 

інтерпретації для подолання  теоретико-методологічних обмежень унаслідок 

поєднання різних рівнів аналізу та теоретичних передбачень.  
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Виходячи за межі фокусу інституційної теорії, були запропоновані нові 

передбачення щодо тих управлінських процесів і явищ, які для інституційної 

теорії виявляються “сліпою зоною”, зокрема це процеси перетину 

управлінською інновацією різних інституційних середовищ при її імплементації  

організаціями, які функціонують за умов нової інституційної логіки. Метод, 

рівень і одиниця аналізу постають об’єктами синтезу двох теорій, що працюють 

на різних рівнях, з одного боку, – на макрорівні зовнішніх середовищ, з іншого 

– на  мікрорівні організації. Дослідження, таким чином, є ілюстрацією нових 

інституційних впливів, що радикально змінюють ідею, форму і зміст 

управлінської інновації, яка потрапляє в нове інституційне середовище.  

Відтак наукова проблематика дисертаційної роботи є нетиповою для 

інституційної теорії, що традиційно фокусується на конформізмі організацій та 

індивідів до інституційних вимог. Натомість у дисертації увагу акцентовано на 

інновації, яка в перспективі стане інституційним стандартом, видозмінившись 

та адаптувавшись до нового інституційного середовища внаслідок проходження 

через горнило інституційних впливів і сито інституційних логік. Увагу 

акцентовано на передісторії інституційної динаміки, у результаті якої 

управлінська інновація постане як інституціоналізована практика, та виявлення 

впливів інституційних ефектів на інновацію, яка, у свою чергу, згодом буде 

впливати на поведінку індивідів і організацій.  

Особливістю об’єкта дисертаційної роботи є те, що він перебуває у так 

званій “сліпій зоні” теорій, які працюють на макро та мікроекономічному рівнях 

аналізу, що об’єктивізує потребу їх синтезу. Обґрунтовано, що  синтез мікро- та 

макрорівнів інституційного аналізу дифузії управлінських інновацій 

уможливлює такий метод як дискурс-аналіз, оскільки інформаційне поле, в 

якому поширюється інновація, слугує не лише  каналом її дифузії, воно постає  

фактором інтерпретації та легітимізації або ж ігнорування інновації. Це та 

площина, в якій інституційні логіки безпосередньо впливають на символічну та 

матеріальну форму управлінської інновації. 

У таблиці 3 узагальнено результати застосування теорій сприйняття  

ризиків і можливостей організаціями щодо управлінських інновацій задля 

подолання обмежень існуючої інституційної моделі дифузії інновації, а саме 

пояснення сприйняття потенційними імплементаторами радикальних інновацій в 

нових інституційних середовищах. Запропонована двовимірна матриця враховує, 

з одного боку, економічні та інституційні фактори дифузії управлінської 

інновації, а з іншого – психологічні фактори її сприйняття та їх зміни відповідно 

до стадії дифузії. Екстраполюючи твердження теорій сприйняття ризиків і 

можливостей на передбачення інституційної теорії, отримано дві гіпотези. 

 Гіпотеза 1а: ранні (потенційні) імплементатори більш схильні 

сприймати нові інновації як можливість отримання економічного та / або 

інституційного ефекту.  Гіпотеза 1б: ранні (потенційні) імплементатори менш 

схильні сприймати нові інновації як ризик (загрозу економічній або 

інституційній стабільності). На ранньому етапі дифузії інновації проявляються 

здебільшого як  переваги, ніж ризики, хоча обидва фактори є впливовими для 
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організацій, які є ранніми імплементаторами, оскільки їх випереджальне 

впровадження інновації уможливлює нові конкурентні переваги (економічний 

фактор) над іншими організаціями. Інституційні фактори також мають місце, 

адже ранні впровадження дають змогу відокремити себе від інших організацій у 

позитивному ракурсі прогресивної та ефективної фірми порівняно з 

організаціями, які ухвалили подібне рішення пізніше. 

Таблиця 3.  

Вплив економічних та інституційних факторів на прийняття рішень щодо 

впровадження управлінської інновації ранніми і пізніми імплементаторами 

  

Економічні фактори впливу  

на  мотивацію і сприйняття 

інновації 

Інституційні фактори впливу 

на мотивацію і сприйняття 

інновації 

Можливості Ризики Можливості Ризики 

Ранні 

імплементатори 

управлінської 

інновації 

Отримання 

конкурентних 

переваг від 

впровадження 

економічно 

ефективної 

 інновації 

Негативні 

наслідки  

імплементації 

інновації  

та генерованих 

нею радикальних 

організаційних 

змін 

Покращення 

статусу та  

підтримка  

образу 

раціональної і  

прогресивної 

організації 

Втрата 

конкурентних  

переваг та 

соціальних 

ефектів  

від раннього 

впровадження 

Пізні 

імплементатори 

управлінської 

інновації 

- 

Втрата 

економічних 

переваг  

Власна 

легітимізація в 

інституційному 

середовищі 

Загроза 

потрапити  

до кола  

наздоганяючих  

Джерело: розроблено автором. 
 

Економічні та інституційні фактори сприяють дифузії інновації на ранніх 

етапах, заохочуючи потенційних імплементаторів сприймати інновацію як 

можливість і перевагу, а не як ризик. Водночас такий же набір інституційних та 

економічних факторів слугує мотивацією для ігнорування інновації. Головним 

економічним бар’єром постає відчуття загрози від можливої невдачі після 

імплементації та негативних наслідків від радикальних організаційних змін. 

Інституційний тиск може впливати на рішення не впроваджувати інновацію 

через її новизну і потребу докорінних змін, тоді як існуючий стандарт, для якого 

інновація виступає альтернативним рішенням, є всебічно відпрацьованим і 

стабільним засобом, який не потребує виходу організації з інерційного стану. 

Таким чином, якщо для ранніх імплементаторів притаманне й 

інституційне, й економічне обґрунтування мотивування рішень впровадження 

управлінської інновації, то пізні імплементатори такої свободи вибору 

позбавлені, будучи обмеженими набором інституційних стандартів. Для цієї 

категорії акторів рішення впровадження інновації диктується інституційними 

факторами, які до того часу вже змістили економічні імперативи. 

Імплементатори тепер керуються лише ризиками втрати легітимності у випадку 

невпровадження управлінської інновації, або перевагою від її впровадження 

задля набуття легітимності, імітуючи дії більш успішних організацій. Отже, 
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ранні імплементатори зацікавлені можливими перевагами управлінської 

інновації, тоді як пізні – намагаються уникнути можливих загроз і втрат у 

порівнянні з її ранніми імплементаторами. 

Розроблений у роботі теоретико-методологічний підхід інституційних 

досліджень дифузії управлінських інновацій, що дає змогу поєднати мікро- та 

макрорівні інституційного аналізу, було застосовано щодо останньої на 

сьогоднішній день помітної управлінської інновації Beyond Budgeting. 

Дослідження дифузії  Beyond Budgeting дає змогу продовжити традицію розгляду 

дифузії управлінських моделей, що охоплює такі найгучніші інновації останніх 

чотирьох десятиліть, як Activity Based Costing (ABC) та Balanced Scorecard (BSC). 

На відміну від двох попередніх концептів  Beyond Budgeting  навіть після майже 

15 років існування далекий від тих рівнів світового поширення, які мають 

управлінські концепти ABC та BSC, що актуалізує необхідність обрання  

об’єктом дослідження дифузію Beyond Budgeting у нових інституційних 

середовищах. Особливу наукову цінність представляє той факт, що доведена 

багатьма дослідниками технічна ефективність цього концепту не стала приводом 

для широкомасштабного поширення Beyond Budgeting, тоді як менш ефективні 

інновації досягли глобального успіху. 

У третьому розділі “Інституційні особливості дифузії Beyond 

Budgeting в Україні” проведено за допомогою дискурс-аналізу дослідження 

ранніх стадій дифузії нового управлінського концепту Beyond Budgeting  в 

інституційних умовах національної економіки, яке було покликане виявити 

логіку й особливості дифузії цієї управлінської інновації та її модифікації в 

українському контексті.  

За результатами проведеного дискурс-аналізу виявлено причини видозмін 

форми і сутнісних характеристик управлінської інновації Beyond Budgeting у 

вітчизняному економічному й соціокультурному середовищі, що 

концептуалізовано як інституційне, а також пояснено наслідки варіації і 

реконфігурації цього концепту для вітчизняних організацій. Використання 

дискурс-аналізу дало змогу виявити і простежити зміну в розумінні цієї 

інновації у вітчизняних академічному і професійному середовищах, які 

формують запит на нові управлінські практики і моделі, здійснюючи 

інформаційний супровід їх впровадження. Зокрема ідентифіковано та розкрито 

дві різні інтерпретації управлінської інновації Beyond Budgeting під впливом 

різних інституційних логік. Для інституційного аналізу дифузії Beyond 

Budgeting в Україні застосовано такі категорії, як оригінальність та 

інтенсивність дифузії і впровадження. Перша характеристика означає рівень 

дотримання оригіналу управлінської інновації та утримання від її девіацій і 

модифікацій за інституційних змін національної економіки. Тобто, чим менш 

видозміненою залишається форма і сутнісні характеристики впровадженої 

вітчизняними організаціями управлінської інновації, тим більший ступінь її 

оригінальності. Відповідно, чим менше імплементатори відступають від 

оригіналу, тим більш ефективною є інновація, оскільки на неї не впливають 

інституційні норми попередніх інституційних практик.  
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Як інституційна теорія загалом, так і скандинавський інституціоналізм 

зокрема передбачають, що чим більша дистанція між прототипом 

(оригінальною практикою) і тим контекстом, де вона впроваджується, тим 

менше спільного впроваджена інновація матиме з оригіналом і тим менш 

ефективною буде впроваджена версія управлінського концепту. Реальні і 

потенційні організації-імплементатори не спостерігають безпосередньо 

оригінальні управлінські практики, а сприймають лише їх ідеалізації, 

сформовані далеко за межами інституційного контексту оригіналу.  

Відтак аналіз дискурсу Beyond Budgeting в Україні уможливлює дистанція 

між оригіналом та імітованими практиками, яка, на думку Сахлін-Андерсон 

(1996) та інших інституціоналістів, заповнюється локальними інтерпретаціями. 

Такі локальні інтерпретації, переконання й оцінки абстрактної інновації  

існують у формі дискурсу у вітчизняних академічному і професійному 

середовищах, що впродовж певного періоду зможе реалізуватись у відповідну 

матеріальну форму у кожній вітчизняній організації, яка її впровадить. На 

основі такої концептуалізації дифузії Beyond Budgeting в Україні було 

досліджено ранню стадію її траєкторії та перспективи її повноцінного 

впровадження. Те, якої форми і конфігурації набуває управлінська інновація на 

стадії дискурсивної дифузії на нематеріальному рівні, буде мати прямий вплив 

на видозміну її форми і сутнісних характеристик при практичному 

впровадженні і використанні імплементаторами, що проілюстровано на рис. 1.  

 

 
 

Рис.1. Процес зміни управлінської інновації внаслідок інституційного 

впливу з моменту її потрапляння в нове інституційне середовище 

Джерело: розроблено автором 
 

У роботі здійснено дискурс-аналіз перших трьох стадій дифузії Beyond 

Budgeting в Україні на основі розгляду публікаційної активності у 20 наукових 

часописах та 22 бізнес-виданнях, а також 12 науково-практичних конференцій 

2003 – 2016 рр. Це дало змогу встановити зв'язок між текстом, дискурсом та 

інституційними логіками, а також відповідну зміну символічного контексту 

цієї інновації. На рівні матеріальних практик були розроблені передбачення 

щодо зміни сутнісних характеристик Beyond Budgeting в українській версії її 

імплементації внаслідок деформаційного інституційного впливу.   

Не зважаючи на відсутність офіційно проголошених кейсів імплементації 

Beyond Budgeting вітчизняними організаціями, його ідеї активно обговорюють 

дослідники і менеджери на науково-практичних конференціях та у професійній 
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літературі, причому окремі організації інтуїтивно впроваджують більшість 

елементів цього концепту. На рис. 2 у формі радару схематизовано 12 принципів 

Beyond Budgeting та візуалізовано позиції компанії Statoil  – світового лідера 

ранніх імплементаторів цього концепту, якою досягнуто найбільшу деталізацію 

та ефективність його впровадження, а також української версії потенційних 

імплементаторів, яку побудовано за результатами проведеного дискурс-аналізу.     
 

 

Рис. 2. Візуалізація міжнародної та української версій впровадження 

управлінського концепту Beyond Budgeting 

Джерело: розроблено автором 
 

Зроблено прогнозування української версії Beyond Budgeting, що полягає 

у передбаченні високої варіативності та “інтерпретаційної гнучкості” цього 

управлінського концепту в Україні, а саме:  

1) Ступінь інтегрованості та залежності організації від її інституційного 

середовища позитивно корелюють з її мотивацією і здатністю до радикальних 

змін, необхідних для імплементації Beyond Budgeting. 

2) Процес впровадження і кінцева форма Beyond Budgeting в українських 

організаціях буде відрізнятися від її традиційних концептуалізацій у ранніх 

імплементаторів у розвинених країнах світу. 

3) Модифікація управлінського концепту під час його впровадження 

вітчизняними організаціями негативно впливатиме на ефективність їх 

функціонування та формування конкурентних переваг з огляду на високу 

інформаційну асиметрію сприйняття цієї інновації. 

4) Загальною тенденцією для організацій, які імплементують Beyond 

Budgeting, буде збереження традиційного бюджетного менеджменту, причому 

бюджетні практики можуть залишитись в організації з самого початку, а 

можуть буди відновлені через деякий проміжок часу після впровадження 

нового управлінського концепту. 
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5) Вітчизняні організації не схильні дотримуватися головного  принципу 

Beyond Budgeting – роз’єднання прогнозування та планування, що є проявом 

інституційних деформацій унаслідок високого рівня тінізації національної 

економіки.  

6) Незалежно від інституційного чи технічного середовища, українські 

організації як пізні імплементатори будуть більше уваги приділяти  процесним 

принципам Beyond Budgeting і менше – лідерським через значну інституційну 

відстань від локації оригінальної версії управлінського концепту. 

   

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 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  
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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 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 
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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 

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 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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Аксьом Г.І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.  

Дисертація присвячена дослідженню виникненню та поширенню 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. Методологією дослідження 

обрано дискурсивний аналіз, який застосований з метою реконструкції, 

пояснення та передбачення логіки поширення Beyond Budgeting у новому 

інституційному середовищі. Здійснено моделювання української версії 

Beyond Budgeting як адаптації до впливу локальних інституційних та 

економічних факторів.  

Ключові слова: дифузія інновацій, управлінська інновація, ранні і 

пізні імплементатори, інституційний аналіз, організаційні дослідження, 

дискурсивний аналіз, Beyond Budgeting. 
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Диссертация посвящена исследованию возникновения и 

распространения в Украине новой организационной практики и анализа 

трансформации и вариации ее основных характеристик и функций под 

влиянием нового институциональной среды, отличного от ее оригинального 

контекста. Исследование сочетает количественный и качественный анализ 

данных с целью охвата риторики, траектории, интенсивности и вариации 

инновации на макроуровне. Методологии исследования выбран 

дискурсивный анализ, применен с целью реконструкции, объяснения и 

предсказания логики распространение Beyond Budgeting в новом 

институциональной среде. Осуществлено моделирование украинской версии 

Beyond Budgeting как адаптации к воздействию локальных 

институциональных и экономических факторов. 
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ABSTRACT 

Aksom, H. Institutional Analysis of Management Innovation Diffusion. 

– The manuscript. 

The thesis for the Candidate Degree in Economics in specialty: 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, 

2018. 

This thesis explores potential differences between Scandinavian and 

Ukrainian model of modern management innovation within our hypothetical model 

which accounts for interpretations, meanings, understandings and attitudes of local 

mediators and potential adopters. Beyond Budgeting has emerged a decade ago as 

the latest and most advanced management accounting and control innovation 

which performs such vital tasks in organizations as decision making and control 

assistance. However, this innovation hasn’t yet enjoyed the same degree of success 

as its more popular predecessors – activity based costing and balanced scorecard. 

Given its interpretative viability and ambiguity of principles and ideas formulation, 

this innovation allows itself for different interpretations and configurations in 

adoption. It is therefore assumed that institutional forces play defining role in 

shaping novel management practices when they enter new locations and face new 

social and cultural contexts. Institutional theory allows explaining and predicting 

organizational and individual behavior linking it with causal processes and patterns 

in respective institutional environment. Among other things, these institutional 

effects can explain the diversity in diffusion and adoption of innovations, filling 

the blind spots in the former diffusion of innovation theory. 

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 

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 thesis the author also 

determined 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. 
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This study linked qualitative and quantitative methods of research and thus 

we overcame traditional weakness of strictly positivist utilization of institutional 

theory, departing from treating institutionalization as diffusion, tracing both 

symbolic and material aspects of organizational practice. Using discourse analysis 

this study 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. Specifically, 

we have explored how new meanings have been assigned and asymmetry in 

attention took place in interpretations and communications of the concept by local 

mediators and potential adopters. 

We assume that the change in meaning that occurred in Ukrainian 

institutional environment through the discursive processes of interpretation and 

mediation will result in a real material change during adoptions and use of Beyond 

Budgeting in local organizations. For institutional theory the findings suggest that 

the early stage of diffusion prepares the ground for adoptions by toning down the 

concept and making it less radical in order to fit local expectations. If Beyond 

Budgeting will subsequently get adopted by multiple firms, it is expected to lose 

many of its former aspects, characteristics and functions as they are perceived to be 

too dangerous and ambiguous for local adopters. Results pave the way for future 

purely empirical studies on adoption and use of Beyond Budgeting and other 

management accounting and control innovations in Ukrainian social and cultural 

contexts since these type of studies is virtually absent in both Ukrainian and 

international academic literature. As many other studies constructed in a number of 

various countries outside Europe and North America, Beyond Budgeting diffusion 

and adoption is not a matter of cultural restriction and it can emerge in any 

country. Given this, we can reasonably expect that Beyond Budgeting will enter 

Ukrainian local context and this study offers first explanatory and predictive tools 

for analyzing this changes. 

Keywords: innovation diffusion, management innovations, institutional 

theory, organization studies, discursive analysis, Beyond Budgeting. 

 
 


