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MOTIVATION AS THE MOST IMPORTANT FUNCTION IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT

У статті проведено аналіз літературних джерел та розмаїття поглядів науковців на формулювання
дефініції "мотивація", що дало змогу виокремити ознаки відмінності розуміння цього поняття. Дослідже-
но сутність понять "потреби", "мотив", "мотивування", "стимул", "стимулювання". Здійснено аналіз струк-
тури мотивації в управління публічними закупівлями, як процесу, що поєднує цілісний комплекс дій,
основу реалізації яких становлять потреби, мотиви та стимули, що спрямовані та мають на меті досяг-
нення бажаного результату (задоволення потреб замовника у товарі (виконанні робіт, наданні послуг),
закупівля товарів найвищої якості за найнижчою ціною, зменшення закупівельних цін у результаті залу-
чення якомога ширшого кола постачальників, прозорість проведення тендерів через торгові майданчи-
ки). Висвітлено особливості функції мотивації в управлінні публічними закупівлями.

Public, private, corporate enterprises feel in practice that the development and success of market relations,
obtaining the necessary economic benefits, can not be achieved without integration into "global efforts" to find
and use motivation, as an essential function in managing public procurement. Motivation is an important basis
for any changes in the system of formation of management decisions and their implementation. The article
analyzes the literary sources and the diversity of views of scholars on the definition of "motivation", which allowed
to distinguish the differences in understanding of this concept. The essence of the concepts of "needs", "motive",
"motivation", "stimulus", "stimulation" is investigated. According to the analysis of the scientific literature, it
was observed that the motivation is manifested in the following aspects: economic — refers to productive activities
to achieve the goals and objectives of the entity; social — manifested through the formation of social structure,
the formation of needs, the development of personality; psychological — because of the content of work, attitude
to it, a favorable climate in the team, a positive atmosphere and so on. Understand the essence of public
procurement. The analysis of the structure of motivation in the management of public procurement, as a process
that combines a holistic set of actions, the basis of which are needs, motives and incentives that are aimed and
aimed at achieving the desired result (satisfaction of customer needs in the product (performance of works,
provision of services), procurement of the highest quality goods at the lowest price, reduction of purchase prices
as a result of attracting the widest possible range of suppliers, transparency of tendering through trading
platforms). It is revealed that the function of motivation in the management of public procurement has certain
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Мотивація є важливою основою будь-яких змін у
системі формування управлінських рішень та їх реалі-
зації. Крім того, мотивація є найважливішим чинником
в управління публічними закупівлями за допомого яко-
го можна досягти ефективне та прозоре проведення
тендерів через торгові майданчики, отримання еконо-
мічних вигод за рахунок купівлі товарів найвищої якості
за найнижчою ціною, прийняття замовниками чесних,
об'єктивних та недискримінаційних рішень, тощо. Тому
питання організації ефективної мотивації в управлінні
публічними закупівлями є досить актуальним для де-
тального дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі й на практиці існують різні

підходи до формулювання дефініції "мотивація". Впер-
ше визначення сутності процесу мотивації було запро-
поновано М. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоурі [1].
Значний внесок у формування і розвиток теоретико-
прикладних положень сфери мотивування на підприє-

features, which are manifested in the following: it is organized within the framework of setting and achieving
goals; it is a cost-result process that satisfies the interests of the customer and the tenderer (supplier); it is a
managed process that needs constant attention, performance evaluation and refinement.

Ключові слова: мотивація, мотив, потреба, стимул, стимулювання, публічні закупівлі.
Key words: motivation, motive, need, incentive, stimulation, public procurement.

мствах зробило чимало вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців, серед яких варто виокремити праці: О. Бодарець-
ка, Є. Брижатий, А. Вернадський, Ф. Герцберг, Т. Гон-
чаренко, П. Друкер, А. Калініченко, А. Колот, В. Кон-
цева, О. Кузьмін, Е. Лоуел, А. Маслоу, Д. МакКлеланд,
О. Потьомкіна, Ф. Тейлор, А. Туякбаева, І. Шостак та інші.

Проведений аналіз літературних джерел дає підста-
ви переконатись, що науковці здебільшого ототожню-
ють поняття "мотивування" і "мотивація". Зокрема О.
Вовк, Н. Гайтина, Є. Горковенко, Р. Гріфін, А. Кибанов,
В. Матюшкин, Л. Мельник, А. Полозова, М. Рибалка,
В. Яцура та інші висловлюють думки, що дані поняття є
словами-синонімами. Ототожнюються "мотивація" і
"мотивування" у Всесвітньому словнику української
мови [2] та Тлумачному словнику української мови [3].

Теоретичний фундамент розвитку концепцій моти-
вації як однієї з найважливіших функцій управління
закладено в роботах таких вчених: Д. Адамс, К. Альдер-
фер, В. Врум, Ф. Герцберг, П. Друкер, Е. Локк, Е. Лоу-
лер, Ф. МакКлелланд, А. Маслоу, М. Портер, М. Мес-
кон, О. Сердюк, Ф. Тейлор, В. Травін, А. Файоль, Х. Хек-
хаузен та ін. Проте зазначені науковці оперують загаль-

Таблиця 1. Визначення дефініції "мотивація"

Джерело: сформовано на основі [3—13].

№ Автор Визначення «мотивація» 
Ознаки 

мотивації 
1 2 3 4 

1 Дьяченко М.І., 
Кандибович Л.О. 

Мотивація - сукупність мотивів, які спонукають до 
досягнення мети 

2 Єгоршин А.П. Мотивація - процес спонукання людини до діяльності 

для досягнення цілей 

3 Колот А. М. Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх 
рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, 

визначають поведінку, форми діяльності, надають цій 

діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення 
особистих цілей і цілей організації 

4 Мескон М.Н. Мотивація- процес спонукання себе та інших до 

діяльності для досягнення особистих цілей та цілей 

підприємства 

5 Нестерчук ВП. Мотивація – процес спонукання людини чи групи 

людей на досягнення цілей організації, що включає в 

себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення 

6 Туякбаева А.И. Мотивація – процес спонукання людини до діяльності 
для досягнення цілей 

Процес 
спонукання 

7 Брижатий Є.І. Мотивація – це сукупність стійких мотивів, з певною 

ієрархію, що в подальшому виражає спрямованість 

особистості 

8 Гріфін Р., 

Яцура В. 

Мотивація - сукупність чинників, які зумовлюють 

поведінку людей 

9 Сердюк О.Д. Мотивація - процес спонукання та стимулювання 
кожного працівника і колективу в цілому до 

результативної діяльності для досягнення особистих 

цілей та головної мети підприємства 

Процес 

спонукання 

 

 

Процес 
стимулю-

вання 

10 Хміль Ф.І. Мотивація – стимулювання певної поведінки людини, 

зумовленої напруження між потребами і можливістю їх 

задоволення 

11 Шапіро В.Д. Мотивація - це процес стимулювання кого-небудь до 
діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації 

 

 

Процес 

стимулю-

вання 

12 Вернадський А.А. Мотивація-це свідоме прагнення до певного типу 

задоволення потреб, до успіху 

13 Травін В.В. Мотивація – це прагнення працівника задовольнити 
свої потреби за допомогою трудової діяльності  

Особисті 

бажання 
(прагнення 

працівника) 
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ними категоріями, більш прийнятними для суб'єктів гос-
подарювання і не приділяють увагу дослідженню моти-
вації, як найважливішої функції в управлінні публічни-
ми закупівлями, що робить тему даної статті актуаль-
ною та обумовлює необхідність подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження існуючих наукових
підходів до сутності поняття "мотивація" та обгрунту-
вання системи найважливіших мотиваційних факторів
в управління публічними закупівлями, які здатні забез-
печити досягнення бажаного результату замовника та
виконавця.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державні, приватні, корпоративні підприємства в прак-

тичній діяльності відчувають, що розвиток та успіх рин-
кових відносин, отримання необхідної економічної виго-
ди, не можливо досягти без інтеграції у "глобальні зусил-
ля" щодо пошуку та застосування мотивації, як найваж-
ливішої функції в управлінні публічними закупівлями.

Аналіз літературних джерел та розмаїття поглядів
науковців на формулювання дефініції "мотивація" да-
ють змогу виокремити ознаки відмінності розуміння да-
ного поняття (табл. 1).

Вважаємо, що визначення "мотивація", які подані
науковцями Брижатим Є.І., Гріфіном Р., Яцурою В. [9;
10] доцільно відносити до процесів спонукання і стиму-
лювання. Оскільки мотивами і чинниками в даних виз-
наченнях можуть бути стимули, які спонукатимуть лю-
дей до діяльності та вирішення конкретних ситуацій у
певний спосіб.

Крім висвітлених дефініцій мотивації у таблиці 1,
доводиться спостерігати, що й у психологічному аспекті

поняття "мотивація" немає єдиного визначення та підхо-
ду. Так, Є.І. Брижатий зазначає, що: "під мотивацією,
одні розуміють активність організму і визначають її
спрямованість, інші — сукупність факторів, які підтри-
мають і спрямовують поведінку" [9, с. 38]. Д. Аширов ак-
центує увагу на тому, що мотивація є: "…процесом фізіо-
логічної або психологічної нестачі або потреби, який
спонукає до активізації поведінки у досягненні відпові-
дної мети, а сам мотив — це індивідуальна рушійна сила,
яка спонукає вести себе по іншому" [14]. Л.В. Олійник
притримується думки, що мотивацією є об'єднання ру-
шійних сил поведінки (цілі, інтереси, ідеали), які детер-
мінують діяльність [15].

Згідно з проведеним аналізом наукової літератури,
доводиться спостерігати, що мотивація проявляється
через наступні аспекти:

1) економічні — стосуються результативної діяль-
ності для досягнення мети і цілей суб'єкта господарю-
вання;

2) соціальні — проявляються через формування соц-
іальної структури, формування потреб, розвитку осо-
бистості тощо;

3) психологічні — через змістовність праці, ставлен-
ня до неї, сприятливий клімат у колективі, позитивну
атмосферу тощо.

Враховуючи теоретичний зміст і практичне значен-
ня організації й проведення публічних закупівель, у цій
статті функція мотивації розглядається тільки в еконо-
мічному аспекті.

Під публічними закупівлями, як зазначають нау-
ковці О. Альциванович та Я. Цимбаленко, доцільно ро-
зуміти: "Сукупність поетапних дій, які складають
цілісну, врегульовану законодавством процедуру, що
здійснюється на конкурентній основі, спрямовану на
закупівлю за державні кошти та кошти місцевих бюд-

потреба 

- ціна товару (робіт, послуг); 

- якість товару (робіт, послуг); 

- прозорість проведення тендерів  

Мотивація 

контролювання 

результат 

    мотив 
   стимул регулювання 

Рис. 1. Мотиваційні методи в управлінні публічними закупівлями

Джерело: авторське узагальнення.

Бажання і прагнення до певного результату, тобто це те, що знаходиться 

всередині людини 

 

 

Потреба 

 
Прагнення до збереження рівноваги з навколишнім середовищем 

Відчуття нестачі в будь – чому, що спонукає людину до активних 

ціленаправлених дій для задоволення цієї потреби 

 Необхідна умова існування людини 

Рис. 2. Розуміння сутності поняття "потреба"

Джерело: сформовано на основі [17, с. 15; 18, с. 116; 19, с. 254; 20, с. 419].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

159www.economy.in.ua

жетів необхідних товарів, робіт і послуг, що
пропонуються учасниками процедур, відпо-
відно до потреб замовника (розпорядника
коштів), виходячи із умов якості, ціни,
кількості, строку поставки товару, надання
послуг чи виконання робіт, місця знаход-
ження постачальника, строку дії пропозиції
конкурсних торгів, тощо та проводиться з
метою реалізації функцій публічної адміні-
страції, а також включає контроль, нагляд,
координацію та моніторинг за проведенням процедур
уповноваженими органами" [16].

Саме задоволення потреб замовника у товарі (ви-
конанні робіт, наданні послуг), закупівля товарів най-
вищої якості за найнижчою ціною, зменшення закупі-
вельних цін у результаті залучення якомога ширшого
кола учасників торгів (постачальників), прозорість про-
ведення тендерів через торгові майданчики — основні
методи мотивації для ефективного проведення публіч-
них закупівель.

Мотиваційні аспекти управління публічними заку-
півлями складають цілісний комплекс дій, основу реалі-
зації яких становлять потреби, мотиви та стимули, що
спрямовані та мають на меті досягнення бажаного ре-
зультату (ціни товару, його якості та прозорості прове-
дення тендерів) (рис. 1).

Виникнення потреби — це відчуття людиною нестачі
чогось, що "вимагає" свого задоволення. В науковій літе-
ратурі існує безліч визначень поняття "потреба", основні
представимо на рисунку 2.

Таким чином, найважливішою умовою мотивації є
потреби. Їх особливість полягає в індивідуальному про-
яві. На практиці потреби виявляються у формі цілей, ба-
жань, інтересів, різного роду прагнень, тому вони по-
стають як внутрішній орієнтир процесів організації та
планування публічних закупівель.

На основі потреб і майже одночасно з ними виника-
ють і формуються мотиви. Мотив фактично передує
активній діяльності, метою якої є задоволення потреб
працівника в досягненні поставлених цілей й отриманні
бажаного результату. Мотив є продукт зустрічі "зовні-
шнього" (стимул) та "внутрішнього" (системи потреб),

 Це свідомі спонуки, якими можуть бути бажання, почуття, інтереси й 

інші явища свідомості 
   

   

Мотиви 
 

 Потреби, які актуалізуючись, стають тими або іншими мотивами 

діяльності особистості, що спонукають до неї сприяючи здійсненню 

одних дій і перешкоджанню виконання інших 

 Вербалізація мети і програми, що дає можливість певній особі 

розпочати певну діяльність, це причина дії людини 

 

 Предмет, засіб задоволення потреби 

Рис. 3 Сутність поняття "мотив"

Джерело: сформовано на основі [22, с. 330; 23, с. 39].

Інструменти, які викликають дію певних мотивів  

Стимул 

   

 Зовнішнє спонукання до дії, поштовх 

 Причина, що спонукає до дії 

Рис. 4. Сутність поняття "стимул"

Джерело: сформовано на основі [21, с. 322; 25, с. 862].

№ 
 

Ознаки 
класифікації 

Види Теоретичне наповнення 

1 2 3 4 

Тверді Страх неотримання, недосягнення ціннісного 
мінімуму, у тому числі і оплати праці 

1 За механізмом 
впливу 

Ліберальні Спонукання людини до витрат зусиль, на 

привабливу ймовірність досягнення ціннісного 

максимуму 

Актуальні Пов'язані зі значенням оплати праці як джерела 

простого відтворення робочої сили 

2 Залежно від 

моменту 

отримання 
винагороди 

Перспективні Пов'язані зі можливістю розширеного відтворення 

робочої сили: прагнення до багатства, влади, 
соціального просування і стабільності 

Матеріальні Матеріально-грошові і матеріально-негрошові 3 За формою 

нагороди Нематеріальні  

Випереджальні Поінформованість об'єкту стимулювання про 
очікувані від нього результати праці 

4 За періодом дії та 
формами 

організації Підкріплювальні Стимулювання здійснюється після виконання 

роботи без попереднього повідомлення про 

очікувані результати 

Індивідуальні Встановлюється зв'язок між ефективністю 

діяльності конкретного виконавця і його 

заохочень 

5 За об'єктом 

стимулювання 

Колективні Конвергенція інтересів окремих виконавців з 
інтересами колективу, використовується коли 

існують труднощі у визначенні внеску 
конкретного виконавця в кінцеві результати 

діяльності трудового колективу 

 

Таблиця 2. Класифікаційні ознаки стимулів та їх види

Джерело: сформовано на основі [24, с. 118].
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або, як зазначають психологи, мотив є опредметнюва-
на потреба [21, с. 321].

Мотив — це безпосередньо те, що спонукає людину
зробити ті чи інші дії (рис. 3).

Доцільно зазначити, що мотиви виникають під впли-
вом стимулів, тобто мотив — це внутрішнє усвідомлене
спонукання, а стимул — це набір цінностей (благ), які
діють як методи спрямування мотиву [24, с. 117]. При-
чому стимули виконують роль важелів дії, що виклика-
ють дію певних мотивів.

Саме за допомогою стимулу людина зацікавлена ви-
конувати ту чи іншу дію. Висвітлення розуміння понят-
тя "стимул" представлено на рисунку 4.

Науковці зазначають, що стимулами можуть бути:
"окремі предмети, дії інших людей, обіцянки, можли-
вості й багато чого іншого, що може бути запропонова-
не людині в компенсації за його дії або що він бажав би
одержати в результаті певних дій" [26, с. 2—30].

Проведений аналіз існуючих видів і типів стимулів
дав підстави переконатись, що науковці виокремлюють
різні ознаки їх класифікації (табл. 2).

Крім зазначених у таблиці 2 класифікаційних ознак
стимулів та їх видів, в науковій літературі ще виокрем-
люють: за характером впливу на результативність сти-
мулювання праці (позитивні і негативні); в залежності
від моменту отримання винагороди (безпосередні, по-
точні, перспективні); залежно від ступеню і характеру
конкретних умов одержання винагороди (загальні і
цільові); за змістом і складом мотивів (недостатні, адек-
ватні та порогові). Зазначені стимули не є доцільними
для застосування при проведенні публічних закупівель.

У таблиці 1 висвітлено, що ознакою мотивації є про-
цес стимулювання. Аналіз економічної літератури дав
підстави переконатись, що поняття "мотивація" та "сти-
мулювання" хоч і тісно пов'язані один з одним, однак
мають різний зміст.

Стимулювання — це міра зовнішньої підтримки, зав-
дяки якій здійснюється вплив на активність людини [27].
Ми погоджуємося із думкою тих науковців [21; 27], які
вважають, що відмінними ознаками даних термінів є те,
що "мотивація" — це передусім внутрішнє бажання та
зацікавленість конкретної людини щось зробити, а "сти-
мулювання" не можна здійснити без зовнішнього впли-
ву на людину або організаційну систему, для отриман-
ня ефективного результату діяльності.

Отже, стимулювання — це процес впливу на люди-
ну, наслідком якого завжди є дія, яка спроектована на
досягнення певної мети. Тобто стимулювання є одним
із ефективних засобів, за допомогою якого можливо
здійснювати мотивацію.

Підвищення рівня мотивації шляхом удосконален-
ня системи стимулювання — одна з найактуальніших
проблем в області активізації людського фактора в інно-
ваційній діяльності, розв'язання якої покликано забез-
печити переорієнтацію учасника публічних закупівель
(постачальника) на створення конкурентоспроможної
продукції, високих технологій, пошук резервів зростан-
ня ефективності, розвиток інтересу до постійного вдос-
коналення науково-технічних знань. Ефективність про-
цесу публічних закупівель істотно залежить від моти-
ваційної складової, яка охоплює як стимулюючі дії за-
мовника, так і учасників торгів (постачальників).

У поняттях "мотивація" та "стимулювання" є дещо
спільне, а саме те, що стосується в першу чергу кінцевої
мети, яка полягає в досягненні бажаного результату.

Функція мотивації в управлінні публічними заку-
півлями має певні особливості:

1) організується в рамках постановки та досягнен-
ня цілей;

2) це процес, який здійснюється за алгоритмом "вит-
рати-результат" за умови задоволення інтересів замов-
ника і учасника торгів (постачальника);

3) це керований процес, який потребує постійної
уваги, оцінки на ефективність та удосконалення.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мотивація в управлінні публічними закупівлями
виконує найважливішу функцію, адже стосується
організаційних взаємодій між учасниками торгів.
Проте ефективність мотивації неможливо досягти без
розуміння мотивів і потреб учасників для досягнення
поставлених цілей в отриманні бажаного результату,
а також правильного використання стимулів для
праці.

У статті будо досліджено методи та фактори мо-
тивації управління публічними закупівлями, що скла-
дають цілісний комплекс дій, основу реалізації яких
становлять потреби, мотиви та стимули, які спрямо-
вані та мають на меті задоволення потреб замовника у
товарі (виконанні робіт, наданні послуг), закупівлю
товарів найвищої якості за найнижчою ціною, змен-
шення закупівельних цін у результаті залучення яко-
мога ширшого кола учасників торгів (постачальників),
прозорість проведення тендерів через торгові майдан-
чики тощо.

Система мотивації повинна бути орієнтована на
кінцевий результат, мати справедливий характер та бути
простою й зрозумілою для кожного учасника пцблічних
закупівель.
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