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Систематизація прикладів у методах дослідження конкретного випадку: новий підхід
Поштовхом до проведення даного дослідження стали дві відомі статті на тему методів аналізу конкретних
випадків Айзенхардта (1991) та Дайєра і Вілкінса (1991). Роботи цих авторів можна вважати еталоном серед
досліджень конкретних випадків. Дана стаття певною мірою доповнює повторну класифікацію дизайну
наукових досліджень. У ході ознайомлення з вказаними статтями виявлено кілька спірних питань щодо
того, коли тематичне дослідження слід розглядати як одиничне, а коли як серію спостережень. Розглянуто
як останні, так і більш ранні наукові роботи, в яких використання дизайну дослідження базувалося саме на
таких спірних моментах. Отже, помилкове тлумачення категоризації тематичного дослідження є недоліком,
який вирішується в цій статті. Дизайн дослідження конкретного випадку повинен бути повторно
систематизований, щоб зрозуміти, який метод відповідає тому чи іншому типу дослідження. З огляду на
виявлений розрив, використано вторинні дані з метою повторної систематизації проекту дослідження,
також застосовано метод огляду літературних джерел. Визначено три категорії дослідження конкретного
випадку: єдиний приклад з практики з одним підвипадком, єдиний приклад з практики з кількома
підвипадками та серія тематичних досліджень. Отже, проект аналізу одиничного випадку
перекласифіковано на єдиний підвипадок та серію підвипадків. У роботі надано рекомендації на основі
запропонованого підходу, використання якого допомогло заповнити прогалину, виявлену в систематизації
проекту дослідження конкретного випадку. З точки зору поповнення бази знань, запропонований у
дослідженні підхід розширить можливості оптимального використання проекту тематичного аналізу
дослідниками в галузі управління, економіки та інших дисциплін.
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Систематизация примеров в методах исследования конкретного случая: новый подход
Толчком к проведению данного исследования послужили две известные статьи на тему методов анализа
конкретных случаев Айзенхардта (1991) и Даера и Улкинса (1991). Работы этих авторов можно считать
эталоном среди исследований конкретных ситуаций. Данная статья в некоторой степени дополняет
повторную классификацию дизайна научных исследований. В ходе ознакомления с указанными статьями
обнаружено несколько спорных вопросов относительно того, когда тематическое исследование следует
считать единичным, а когда серией наблюдений. Рассмотрены как последние, так и более ранние научные
работы, в которых использование дизайна исследования базировалось именно на таких спорных моментах.
Итак, ошибочное толкование категоризации тематического исследования является недостатком, который
решается в этой статье. Дизайн исследования конкретного случая должен быть повторно систематизирован,
чтобы понять, какой метод отвечает тому или иному типу исследования. Исходя из обнаруженного разрыва,
использованы вторичные данные с целью повторной систематизации проекта исследования, также
применен метод обзора литературных источников. Определены три категории исследования конкретного
случая: единичный пример из практики с одним подслучаем, единичный пример из практики с несколькими
подслучаями и серия тематических исследований. Таким образом, проект анализа единичного случая
переклассифицирован в единичный подслучай и серию подслучаев. В работе предоставлены рекомендации
на основе предложенного подхода, использование которого помогло заполнить пробел, обнаруженный в
систематизации проекта исследования конкретного случая. С точки зрения пополнения базы знаний,
предложенный в исследовании подход расширит возможности оптимального использования проекта
тематического анализа исследователями в области управления, экономики и других дисциплин.
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