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Осипова Є. Л. Адаптивне управління інноваційним розвитком транспортних підприємств
Метою статті є визначення основних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища транспортних підприємств для формування рекомен-
дацій щодо адаптивного управління інноваційним розвитком. Процес саморозвитку є безперервним та ускладнюється новими викликами ринку, 
оскільки підприємство як соціально-економічна система здійснює обмін з оточуючим середовищем. Цей обмін постійно супроводжується сплеска-
ми невизначеності та породжує ризики, які потребують адаптаційних заходів залежно від стадії життєвого циклу підприємства. Ефективність 
адаптивного управління бізнес-процесами залежить від здатності підприємств завчасно та раціонально реагувати на зміни та ризики за допо-
могою реалізації адаптаційних заходів. Адаптаційні процеси супроводжуються складністю та багатоваріантністю реалізації. Тому їх здійснення 
базується на чітко встановленій меті та принципах, виді та функціональній сфері адаптації, визначенні методів і підходів до реалізації, що гаран-
тує ефективність застосування адаптаційних заходів і, як наслідок, інноваційного розвитку. Тому актуальним завданням для підприємств тран-
спорту є впровадження адаптивного управління, яке забезпечуватиме визначення, регулювання та згладжування факторів, ризиків і кризових 
проявів, породжених навколишнім середовищем, що визначатиме його виживання у висококонкурентному навколишньому середовищі. Ключовою 
складовою інноваційного розвитку транспортних підприємств виступає формування логістичного ланцюга на основі логістично-аутсорсингової 
платформи, яка забезпечуватиме комплексну діагностику на постійній основі та розробку найраціональніших адаптаційних заходів, які включа-
тимуть підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів, гармонізації інтересів із суб’єктами зовнішнього середовища, 
збереження чи розширення ринкових позицій, що може супроводжуватися, в тому числі, і реорганізаційними процесами структури підприємства.
Ключові слова: транспортне підприємство, адаптація, інноваційний розвиток, бізнес-процеси, логістичний ланцюг, інтеграційні процеси.
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Osypova Ye. L. Adaptive Management of Innovative Development of Transport Enterprises
The article is aimed at defining the main factors of the external and internal environment of transport enterprises for the formation of recommendations for 
adaptive management of innovative development. The process of self-development is continuous and complicated by the novel market challenges, since the 
enterprise as a socioeconomic system exchanges with the environment. This exchange is constantly accompanied by bursts of uncertainty and generates risks 
that require adaptation measures depending on the stage of the life cycle of the enterprise. The efficiency of adaptive management of business processes de-
pends on the ability of enterprises to respond in advance and rationally to changes and risks through the implementation of adaptation measures. Adaptation 
processes are accompanied by complexity and multivariate implementation. Therefore, their implementation is based on a clearly defined goal and principles, 
the type and functional field of adaptation, the definition of methods and approaches to implementation, which guarantees the effectiveness of the applica-
tion of adaptation measures and, as a result, innovative development. Therefore, the relevant task for transport enterprises is the introduction of adaptive 
management, in order to ensure the identification, regulation and smoothing of factors, risks and crisis manifestations generated by the environment, which 
will determine its survival in a highly competitive environment. The key component of the innovative development of transport enterprises is the formation of a 
logistics chain based on a logistics-outsourcing platform that will provide comprehensive diagnostics on an ongoing basis and the development of the most ef-
fective adaptation measures, which will include improving the efficiency of the use of production and labor resources, harmonizing interests with environmental 
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Динамічні зміни умов функціонування тран-
спортних підприємств зумовлює необхідність 
вирішення проблеми прискорення процесу їх 

адаптації до нових умов. Пряма залежність ефектив-
ного та прибуткового функціонування транспортних 

підприємств від обсягів виробничого сектора спону-
кає до пошуків ефективного управління рухом това-
рів на мікро- і макрорівнях. Злагоджене й ефективне 
управління товарними потоками повинно ґрунту-
ватися на взаємовигідних для всіх учасників еконо-
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мічної системи умовах, має на меті підвищення ін-
вестиційної привабливості; формування унікальних 
конкурентних переваг; поліпшення основних показ-
ників фінансово-господарської діяльності; створен-
ня додаткових робочих місць; формування єдиного 
інформаційного простору; розширення клієнтської 
бази; удосконалення управління потоками ресурсів і 
готової продукції, а також супутніх їм потоків інфор-
мації, фінансових коштів і сервісних потоків. Особли-
ве місце в умовах ринкової конкуренції займає пошук 
нових форм інтеграції транспорту, митних органів, 
експедиторів, вантажовласників та інших учасників 
логістичного ланцюга доставки вантажів [1].

Питання адаптивного управління займає ваго-
ме місце в наукових дослідженнях Ждамірова Є. Ю. 
[2], Малютина С. А. [3], Мельник А. О. [5], Кузькіна Є. 
Ю. [6], Кудлаєнко С. В. [7], Губенка В. К. [8], Козачен-
ка Г. В. та інших.

Постійні економічні трансформації виступа-
ють рушійною силою для пошуку форм адаптивного 
управління інноваційним розвитком транспортними 
підприємствами, які вимушені функціонувати під 
впливом зовнішнього середовища, де відбувається 
посилене використання інформації та знань [10].

Перед сучасним транспортним підприємством, 
що функціонує на ринку, виникає велика кількість фак-
торів впливу зовнішнього середовища на його бізнес-
процеси. Цей вплив може бути позитивним, нейтраль-
ним чи негативним. Завданням адаптивного управлін-
ня підприємством є своєчасна адаптація до змін. 

Основою сталого економічного розвитку ви-
ступає ідеологія інноваційного розвитку. Для 
українських транспортних підприємств ви-

живання в нових умовах небезпечного середовища, 
яке постійно змінюється, потреба активізації іннова-
ційного розвитку вимагають перегляду традиційних 
форм управління організаційними та виробничими 
структурами на користь застосування перепроєкту-
вання бізнес-процесів.

Вплив зовнішнього середовища та зростаюча 
конкуренція, що посилюються нестабільністю та не-
визначеністю, спонукають транспортні підприємства 
до розробки та впровадження системи адаптаційних 
заходів і протидії дестабілізаційним факторам. Така 
система покликана формувати стабільний стан та 
економічну безпеку діяльності транспортних підпри-
ємства за допомогою трансформації організаційної 
системи та існуючих бізнес-процесів. Відповідність 
ринковим вимогам і нарощування рівня конкуренто-
спроможності супроводжується створенням нових 
переваг підприємства через упровадження іннова-
ційних технологій, продуктів і форм співробітництва. 

З метою формування конкурентних переваг 
керівництву підприємства доводиться впроваджу-
вати адаптаційні заходи, коректуючи ними тактич-
ні та стратегічні плани підприємства. Реалізація 

адаптивного управління інноваційним розвитком 
транспортного підприємства здійснюється за допо-
могою інструментів, до яких варто віднести реінжи-
ніринг, модернізацію, реструктуризацію, управління 
за «слабкими сигналами», управління на основі ім-
пульсів тощо. 

Враховуючи неефективність існуючих механіз-
мів підвищення ефективності діяльності транспорт-
ного сектора, які висвітлені в державних програмах 
і стратегічних планах розвитку транспортної галузі, 
а також відсутність прибутковості більшості тран-
спортних підприємств, що підтверджує наявність 
кризи, вони потребують впровадження саме карди-
нальних змін, які може забезпечити перепроєктуван-
ня бізнес-процесів.

Транспортне підприємство – це бізнес-система, 
яка функціонує під впливом різних чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища, що 

в сукупності можуть призвести до кризових явищ на 
кожній стадії життєвого циклу. Це взаємопов’язаний 
і безперервний процес нормального функціонування 
підприємства. Перехід від одної стадії до іншої може 
супроводжуватися кризами різного типу, зумовле-
ними впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Не-
обхідність запровадження адаптивного управління 
транспортними підприємствами зумовлена вижи-
ванням економічних систем на основі саморозвитку 
та змін, що забезпечує підтримку їх стійкості й пев-
ного рівня динамічної рівноваги із середовищем. Цей 
процес є безперервним, тому що у загальній соціаль-
но-економічній системі між господарськими систе-
мами та середовищем постійно відбувається енер-
гетичний, інформаційний, речовинний та інші види 
взаємообміну при постійному коливанні мінливості, 
що потребує безперервного проведення різних адап-
таційних процесів незалежно від стадії, на якій зна-
ходиться система (виживання, стабільність, розви-
ток тощо). Сьогодні транспортний сектор економіки 
України має змогу задовольняти лише базові потреби 
економіки та населення в перевезеннях. Рівень тех-
нічної безпеки, показники якості й ефективності пе-
ревезень пасажирів і вантажів, енергоефективності, 
техногенного навантаження на довкілля не відповіда-
ють сучасним вимогам, спостерігається відставання 
в розвитку транспортної мережі [11].

Адаптивне управління транспортним підпри-
ємством передусім має бути спрямоване на врахуван-
ня зовнішніх викликів і відповідати стану економіки 
в конкретний проміжок часу, що забезпечуватиме 
максимальну ефективність проведених заходів щодо 
гнучкості підприємства та забезпечення його ста-
більності. Дослідивши зовнішні фактори впливу на 
діяльність транспортних підприємств, вважаємо за 
доцільне систематизувати їх у п’ять груп, складові 
яких дають можливість кількісного виміру їхнього 
впливу (позитивного чи негативного) (рис. 1).
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Групи факторів Показники

Виробничі

Інфраструктурні

Соціальні

Економічні

Інноваційні

Індекс промислової продукції

Індекс ефективності логістики

Питома вага штатних працівників, зайнятих на транспорті, 
до кількості зайнятих у національній економіці

Індекс інфляції

Індекс інноваційності

Рис. 1. Групи зовнішніх факторів впливу на діяльність транспортних підприємств
Джерело: авторська розробка.

Найбільший вплив на приріст валової про-
дукції транспортних підприємств має індекс 
промислової продукції. Це відповідає осо-

бливостям операційної діяльності транспортних під-
приємств, продукцією яких є послуги з перевезень 
продукції основних галузей національної економіки. 
На другому місці за значенням – індекс інноваційно-
сті, оскільки саме інновації зараз є рушійною силою 
розвитку підприємств будь-якої галузі. Вплив інших 
факторів (ефективності логістики, середньооблікової 
кількості штатних працівників та інфляції) є прак-
тично однаковим. Необхідно зазначити, що вплив 
середньооблікової кількості штатних працівників та 
індексу інфляції є зворотний, тобто при зростанні 
цих факторів валова продукція транспортних підпри-
ємств буде зменшуватися.

Розглянемо вплив факторів внутрішнього се-
редовища на ефективність бізнес-процесів тран-
спортних підприємств. Урахування впливу внутріш-
ніх факторів на транспортні підприємства в процесі 
здійснення адаптивного управління має вагоме зна-
чення, оскільки здійснюються кардинальні зміни в їх 
функціонуванні. Запропоновано виділення груп вну-
трішніх факторів аналогічно зовнішнім з метою під-
вищення порівнянності результатів впливу (рис. 2).

Серед внутрішніх факторів найбільший вплив 
на приріст валової продукції транспортних підпри-
ємств мають капітальні вкладення. Також значний 
вплив мають наявні основні засоби, що визначають 
перевізні можливості транспортних підприємств; рі-
вень придатності основних засобів; рентабельність 
операційної діяльності. Рівень заробітної плати ро-
бітників транспортних підприємств має найменший 
вплив, який є зворотним. Це можна пояснити тим, що 

протягом останніх років темп зростання заробітної 
плати перевищує зростання продуктивності праці.

Позитивний досвід країн Західної Європи та 
Північної Америки свідчить, що розвиток логістич-
них взаємозв’язків і транспортної інфраструктури 
дає змогу зменшити загально-логістичні витрати на 
12–35%, транспортні витрати – на 7–20%, витрати на 
навантажувально-розвантажувальні роботи та збе-
реження матеріального потоку – на 15–30%, а також 
прискорити швидкість обігу матеріальних ресурсів 
на 20–40% і скоротити їх запаси на 50–200% [12].

Об’єднання учасників перевізного процесу в 
єдину систему, яка здатна надати якісний логістич-
ний сервіс внутрішнім або зовнішнім споживачам 
при мінімізації спільних логістичних витрат, вимагає 
узгодження інтересів між контрагентами системи 
та створення необхідних організаційних передумов 
для управління транспортно-логістичним процесом. 
Об’єднання інтересів, ресурсних можливостей і біз-
нес-процесів різних підприємств у взаємодіючу орга-
нізацію можна здійснювати на основі територіальної, 
регіональної, продуктової, функціональної, демогра-
фічної та інших видів спільності.

Одним із пріоритетних напрямків підвищен-
ня ефективності транспортно-логістичного 
сервісу є комплексне надання транспортно-

логістичних послуг у рамках розбудови транспортно-
логістичної системи регіону та інтеграції в європей-
ський простір. Досить тривалий час у сфері логістики 
спостерігається тенденція багатьох компаній до пе-
редачі логістичної складової бізнесу на аутсорсинг, 
що супроводжується розширенням спектра логістич-
них послуг. Компанії прагнуть отримувати не тільки 
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Групи факторів Показники

Виробничі

Інфраструктурні

Соціальні

Економічні

Інноваційні

Коефіцієнт придатності основних засобів

Питома вага основних засобів
транспортних підприємств

Співвідношення середньої заробітної плати
робітників транспортних підприємств і середнього рівня

Рентабільність операційної діяльності

Питома вага капітальних інвестицій

Рис. 2. Групи внутрішніх факторів впливу на діяльність транспортних підприємств
Джерело: авторська розробка.

якісне транспортування та збереження вантажу, а й 
якісні митні послуги, швидку сертифікацію, пакуван-
ня та маркування товару, а також можливості за до-
помогою ефективної логістики управляти розвитком 
свого бізнесу. При цьому економічно вигідніше, якщо 
весь спектр логістичних послуг сконцентрований на 
одній інформаційній платформі [13].

Динамічність навколишнього середовища спо-
нукає підприємства адекватно реагувати на відпо-
відні зміни та здійснювати перетворення всередині. 
Так, на відміну від завдань, які вирішуються підпри-
ємствами в епоху постіндустріальної економіки, пер-
шорядними задачами в умовах переходу до інтелек-
туальної економіки, є: 

 активний розвиток практики інновацій; 
 посилення інтелектуалізації бізнес-проце- 

сів – упровадження нових технологій у вироб-
ництві, наданні послуг, в управлінській сфері; 

 впровадження та розвиток ІКТ; 
 заохочення персоналу до постійного навчан-

ня, створення умов і стимулів для набуття 
працівниками сучасних знань і навичок; 

 організація системи перетворення інформації 
та знань у головну продуктивну силу підпри-
ємства; 

 наскрізна комп’ютеризація, створення ло-
кальних (корпоративних) інформаційних ме-
реж, входження в єдиний інформаційний про-
стір та єдиний економічний простір; 

 активізація природоохоронної діяльності; 
 створення кластерних структур тощо [14].

Розвиток інноваційної економіки став поштов-
хом для формування принципів адаптивного управ-
ління підприємствами, що символізують плавний 
перехід від конкуренції до різноманітних форм ко-

операції або об’єднань. Так, наявність у потенційних 
конкурентів спільних бізнес-процесів створює ситу-
ацію співпраці, а при взаємній відповідальності та 
загальних ресурсах переростає в координовану вза-
ємовигідну взаємодію заради підвищення конкурен-
тоспроможності.

Автором пропонується створення логістично-
аутсорсингової платформи на базі функціо-
нуючого транспортного підприємства, яке 

зможе об’єднати підприємства, що мають спільні 
бізнес-процеси, для забезпечення їхнього виживання 
в умовах нестабільної економіки та координувати їх 
діяльність (рис. 3). 

Економічний потенціал формування логістич-
но-аутсорсингових платформ на території України є 
досить високим. Головним завданням функціонуван-
ня логістично-аутсорсингових платформ є об’єднання 
в собі функції транспортного логістичного центру та 
інформаційно-аналітичного центру. Основними ціля-
ми функціонування логістично-аутсорсингової плат-
форми є надання можливості логістичним операторам 
оптимально координувати свої функції залежно від по-
треб користувачів. На логістично-аутсорсингову плат-
форму доцільно покласти весь спектр функцій щодо 
формування транспортно-логістичної системи та її 
подальше управління. Це дасть змогу уникнути дублю-
вання операцій і знизити нераціональне використання 
ресурсів, полегшити учасникам шлях до досягнення 
спільних успіхів. Принципи формування логістично-
аутсорсиногової платформи наведено в табл. 1.

Для ефективного функціонування логістично-
аутсорсиногової платформи, яка оперативно реагува-
тиме на зміну ринкових умов, необхідним є проведен-
ня перепроектування за кожним спільним ключовим 
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Органи державної
влади
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підприємства

Логістично-
аутсорсингові

компанії

Споживачі

Інформаційно-
аналітичні

підприємства

Фінансові,
юридичні,
страхові

організації

Виробники

Логістичні
провайдери

ЗВО, науково-
дослідні

організації

Комерційні
посередники

Оптові бази 
та центри

дистрибуції

Державні
компанії

Рекламні та
маркетингові

організації

 

Рис. 3. Модель взаємодії учасників кластера підприємств на основі логістично-аутсорсингової платформи
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1

Принципи формування логістично-аутсорсиногової платформи

Принцип Характеристика

Системність

Усі дії, що пов’язані із прогнозуванням, плануванням, управлінням, координацією та 
контролем за інформаційними потоками на всіх етапах їхнього проходження в логіс-
тичній системі (за логістичним ланцюгом поставок), повинні здійснюватися як суціль-
ний процес відповідного рівня, в межах якого кожен з учасників процесу узгоджує свої 
дії з іншими для досягнення загальної мети

Комплексність забезпечення

Формування комплексу фінансового, інформаційного, матеріального, інтелектуаль-
но-трудового та іншого забезпечення протікання інформаційних потоків в умовах 
невизначеності, конфліктності ринку та зумовленого ними ризику за рахунок, зокрема 
взаємодії з різними компаніями

Конкретність Забезпечення підприємств тільки необхідною та достатньою інформацією для досяг-
нення кінцевої мети з найменшими витратами на використання всіх ресурсів

Конструктивність Постійний моніторинг ефективності функціонування підприємств

Джерело: складено автором.

бізнес-процесом, оскільки такі процеси охоплюють 
безліч бізнес-функцій. 

При застосуванні нової концепції бізнесу, якою 
є «управління ланцюгами поставок», логістично-аут-
сорсингова платформу повинна об’єднати підприєм-
ства, які володіють основними спільними бізнес-про-
цесами для вирішення інформаційно-комунікацій-
них, транспортно-логістичних, фінансово-економіч-
них та знаннєвих питань (табл. 2).

Ефективність адаптивного управління тран-
спортними підприємствами досягається за рахунок 
раціоналізації логістичних бізнес-процесів (рис. 4).

ВИСНОВКИ
Реалізація можливостей зниження питомих 

транспортних витрат у кінцевій ціни товарів, а також 
необхідність забезпечення відповідності транспорт-
них послуг вимогам комерційної швидкості, якості 
та надійності потребують здійснення суттєвих змін 
у системи організаційно-економічних взаємин між 
всіма учасниками транспортного ринку на засадах 
логістичного підходу.

Сутність адаптивного управління інноваційним 
розвитком транспортних підприємств полягає в забез-
печенні стратегічної взаємодії й узгодженості діяльнос-



388

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2022
www.business-inform.net

Таблиця 2

Завдання логістично-аутсорсингової платформи

Завдання Зміст

Інформаційні
Побудова загальної інформаційної платформи, оброблення, аналіз інформації від учасників 
кластера та зовнішніх інформаційних систем, зберігання даних, широке впровадження 
електронного документообігу

Комунікаційні Забезпечення комунікаційної взаємодії учасників кластера

Організаційні Формування та прийняття управлінських рішень у кластері, генерація прогнозів і рекомен-
дацій щодо діяльності 

Транспортно-логістичні

Організація транспортного процесу, виконання операцій з транспортними засобами, з ван-
тажем, оформлення товарно-транспортної документації, оптимізація транспортного обслу-
говування, інформаційне забезпечення, консультаційні послуги, управління логістичними 
процесами замовника

Фінансові Аналіз господарсько-фінансової діяльності, пошук напрямів підвищення економічної ефек-
тивності

Знаннєві Організація обміну знаннями, професійними навичками, ноу-хау

Джерело: складено на основі [15].

Підвищення обсягів реалізації
продукції та послуг

Скорочення часу обробки замовлень

Скорочення термінів поставки
продукції

Підвищення продуктивності
праці та вмотивованості

Скорочення витрат на логістику

Підвищення якості послуг

Підвищення рівня інноваційності

Підвищення оборотності запасів

Маркетингові

Інформаційні

Виробничо-технічні

Економічні

Фінансові

Управлінські

Інтелектуальні

Інноваційні

Управління запасами

Розвиток персоналу

Трансфер знань і технологій

Оперативний вплив на хід
доставки

Оперативний контроль
виконання замовлень

Забезпечення керованості
процесів логістики

Вибір оптимального варіанта
ланцюга поставок

Інформування учасників
про хід виконання операцій

Послуги Спільні бізнес-процеси Ефекти

Рис. 4. Ефекти адаптивного управління
Джерело: авторська розробка.

ті між усіма учасниками процесу створення, виробни-
цтва, збуту й обслуговування споживачів продукції про-
тягом усього її життєвого циклу. Логістично-аутсорсин-
гова платформа повинна тісно співпрацювати з усіма 
учасниками логістичного ланцюга, а також розв’язувати 
завдання як тактичного, так і стратегічного управління 
та координації. Крім того, адаптивне управління зможе 

забезпечити ефективне перепроєктування бізнес-про-
цесів учасників з метою максимізації ефектів від функ-
ціонування логістичного ланцюга.                    
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НАПРЯМИ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ  
ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ
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Лугова В. М., Чуркін А. О. Напрями діагностики мотивації управлінського персоналу  
відповідно до сучасних теорій мотивації

Метою статті є дослідження закономірностей трудової поведінки особистості та визначення напрямів діагностування мотивації працівників 
різних рівнів управління. У статті проаналізовано сучасні теорії мотивації: змістовні, процесні та теорії поля. Визначено закономірності теорій 
мотивації та запропоновано напрями діагностики мотивації персоналу відповідно до виявлених закономірностей. Згідно зі змістовними теорі-
ями мотивації поведінка людини визначається її незадоволеними потребами; згідно з процесними – її очікуваннями та суб’єктивними оцінками, 
пов’язаними із конкретною ситуацією, та можливими наслідками обраного нею типу поведінки; згідно з теорією поля – її особистісними харак-
теристиками та чинниками оточення (організаційною культурою, соціальним середовищем). Відповідно до цього діагностичний інструментарій 
мотивації персоналу має забезпечити отримання інформації про перелік потреб і їх ієрархію; суб’єктивні оцінки працівників стосовно значу-
щості та справедливості винагороди, її відповідності витраченим зусиллям, складності роботи тощо та визначити мотиваційний вплив ор-
ганізаційної культури та лідерства на трудову поведінку персоналу. Обґрунтовано доцільність застосування анкети «Мотиваційний профіль»  
Ш. Річі та П. Мартіна для визначення актуальних потреб персоналу; розроблено авторську анкету для отримання оцінок управлінців стосовно 
чинників мотивації, визначених у процесних теоріях мотивації та теоріях «поля». Застосування «Мотиваційного профілю» дозволило визначити 
найбільш значущі чинники мотивації персоналу, серед яких: матеріальне заохочення, визнання, цікава та корисна робота, самовдосконалення та 
прагнення досягнень. Авторська анкета дозволила виявити взаємозв’язок між зусиллями, результатом і винагородою. Результати анкетування 
працівників свідчать, що система винагородження персоналу застаріла, трудові внески значно перевищують отриману винагороду, соціальне 
середовище неоднозначно впливає на їхню мотивацію. Отримані результати дозволили визначити проблемні місця в мотивації управлінців, що 
в подальшому дозволить сформувати ефективний механізму мотивації управлінського персоналу.
Ключові слова: мотивація, діагностика, управлінський персонал, потреби, винагорода, соціальне середовище, анкетування.
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Luhova V. M., Churkin A. O. The Directions of Diagnostics of Management Motivation in Accordance with Modern Motivation Theories
The article is aimed at studying the regularities of labor behavior of the individual and determining the directions for diagnosing the motivation of employees of 
different levels of management. The article analyzes contemporary theories of motivation: meaningful, process and field theories. The regularities of theories of 
motivation are determined and directions of diagnostics of personnel motivation are proposed in accordance with the identified patterns. According to mean-
ingful theory of motivation, a person’s behavior is determined by his unmet needs; according to the process theory – one’s expectations and subjective assess-
ments related to a particular situation and the possible consequences of its chosen type of behavior; according to the field theory – one’s personal characteristics 
and environmental factors (organizational culture, social environment). In this regard, the diagnostic instrumentarium for motivating staff should ensure that 


