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РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КРАУДФАНДИНГ І КРАУДСОРСИНГ: 

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА НОВИХ ФОРМАТІВ  

ПРОТЕСТНИХ АКЦІЙ 

 
Аналізуються краудфандинг і краудсорсинг, які розширили застосування від 

бізнесу до громадсько-політичної сфери. Аргументовано, що революційна (протестна) 

сфера може бути водночас і об’єктом краудсорсингу (колективної народної 

ініціативи), і краудфандингу (народного фінансування). Підкреслено, що ці новітні 

механізми інтегрування інтелектуальних і матеріальних складових успішності 

громадських акцій цілком відповідні до реалізації завдань протестних антирежимних 

рухів. Визначено етапи еволюції краудфандингу та краудсорсингу для підтримки 

проведення протестних акцій в Україні.  

Ключові слова: краудфандинг, краудсорсинг, Революція Гідності. 

 

Голка В. Е. Революционный (протестный) краудфандинг и краудсорсинг: анализ 

источников финансирования и новых форматов протестных акций. 

Анализируются краудфандинг и краудсорсинг, которые расширили применение от 

бизнеса к общественно-политической сфере. Аргументировано, что революционная 

(протестная) сфера может быть одновременно и объектом краудсорсинга 

(коллективной народной инициативы), и краудфандинга (народного финансирования). 

Подчеркнуто, что эти новые механизмы интеграции интеллектуальных и 

материальных составляющих успешности общественных акций вполне 

соответствуют реализации задач протестных антирежимных движений. 

Определены этапы эволюции краудфандинга и краудсорсинга для поддержки 

проведения протестных акций в Украине. 

Ключевые слова: краудфандинг, краудсорсинг, Революция Достоинства. 

 

Golka V. Y. Revolutionary (protest) crowdfunding and crowdsourcing: analysis of 

funding sources and new formats of protest actions. 

Crowdfunding and crowdsourcing, which have expanded their area from business to 

socio-political sphere, are analyzed. It is argued that the revolutionary (protest) sphere can 

be both the object of crowdsourcing (collective public initiative) and crowdfunding (public 

funding). It is emphasized that these new mechanisms integrating the intellectual and material 
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components of the success of public actions are fully relevant for achieving the objectives of 

anti-regime protest movements. 

Attention is drawn to the fact that any collective uniting of ideas and efforts for a 

socially beneficial result may be considered revolutionary crowdsourcing. At the same time it 

is accentuated that it is a mistake to view collecting money and other material resources for 

public protest actions as charity instead of crowdfunding. It is emphasized that in the case 

with protest actions aimed at destruction of a regime which closes the funding channels and 

counteracts technologically on Internet, each micro-investment is crowdfunding. 

Two stages of crowdfunding and crowdsourcing evolution in support of the protest 

actions in Ukraine have been determined. The author links the first stage with the events of 

the «Orange Revolution»: a) crowdfunding consisted of money, clothes, food etc. donations 

for the needs of Maidan; b) crowdsourcing was weak due to lack of development of global 

social networks, but at that time Internet media were already the most reliable sources of 

information. According to the author, in the second stage (Revolution of Dignity), thanks to 

the information and communication progress, online communication offered new ways of both 

community activation and its capital mobilization: a) crowdfunding took the shape of 

crowdfunding platforms, but they were not used for revolutionary tasks, so the resource 

mobilization was carried out as in the first stage; b) crowdsourcing was complemented by 

many new methods due to the expansion of Internet communication.  

Key words: crowdfunding, crowdsourcing, Revolution of Dignity. 

 

Краудфандинг і краудсорсинг, які стартували як бізнес-механізми, сьогодні 

розширили застосування й на громадсько-політичну сферу. Політичний (громадсько-

політичний) краудфандинг є інноваційною соціально-політичною технологією, яка 

полягає у зборі засобів (фінансових чи інших) на реалізацію певного політичного 

(громадсько-політичного) проекту з одночасним привернення уваги громадськості до 

проблеми. Політичний (громадсько-політичний) краудсорсинг дедалі частіше 

використовується як новітній метод залучення громадськості у громадсько-політичні 

процеси для спільного вирішення певних проблем чи втілення проектів. Якщо 

завдяки краудфандингу колективними зусиллями збирають кошти, то в 

краудсорсингу спільними зусиллями виконують певну роботу; тобто це використання 

колективного розуму та праці добровольців для суспільно-корисних цілей, втілення 

певного завдання. 

Якщо типологізувати ці новітні технології, то можна виокремити: а) як типи 

громадсько-політичного краудфандингу – революційний (протестний), військовий, 

електоральний та ін.; б) як типи громадсько-політичного краудсорсингу – 

законотворчий, антикорупційний, електоральний, революційний (протестний) та ін. 

Отже, революційна (протестна) сфера може бути водночас і об’єктом краудсорсингу 

(колективної народної ініціативи), і краудфандингу (народного фінансування). 

І краудсорсинг, і краудфандинг як механізми організації спільноти вже були 

об’єктами наукового міждисциплінарного вивчення (Н. Гончарук, І. Васильчук, 

О. Дудкін, П. Книш, Д. Котенко, І. Косуля, О. Курочкіна, К. Левіна, О. Марченко, 

Ю. Петрушенко, В. Поліщук, А. Фоменко, Дж. Хау, І. Химич та ін.). Саме у площині 

політологічного аналізу вони малодосліджені (А. Голембіовська, В. Пальчевська, 

О. Соколов, С. Федонюк, О. Чальцева, В. Швальц, А. Шерман), а такий їх вид – за 

нашою класифікацією, ‒ як «революційний» («протестний») не перебував у площині 

дослідницького аналізу. 

Дослідити можливості сучасних механізмів краудфандингу та краудсорсингу для 

організації протестних (революційних) акцій є нашим завданням. Проаналізуємо його 

на прикладі революційних подій в Україні (2004, 2013–2014 рр.). Зауважимо, що 
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краудфандинг та краудсорсинг самі по собі як методи досягнення колективної мети уже 

є певною революцією в організаційних підходах – у мобілізації колективного інтелекту 

та фінансових ресурсів. Водночас ці «революційні» механізми цілком відповідні до 

реалізації завдань протестних антирежимних рухів. 

Краудсорсинг і краудфандинг можна розглядати як нові формати соціально-

політичного діалогу. На нашу думку, їх поява зумовлена активним використанням 

мережевого підходу, завдяки якому уможливлюється координація дій, обговорення 

шляхів вирішення проблеми, об’єднання спільноти на засадах добровільності, 

фінансово-матеріальна підтримка проекту.  
Якщо краудсорсингом можна вважати будь-які колективні об’єднання ідей, зусиль 

задля соціально корисного результату, то збір грошей чи інших матеріальних ресурсів 

на акції громадського протесту, на перший погляд, не можна вважати краудфандингом, 

а радше благодійністю. Адже, як правило, збір коштів методом краудфандингу 

відбувається: 1) саме серед Інтернет-користувачів; 2) саме на спеціальних веб-сайтах 

(краудфандингових платформах); 3) саме у формі грошового переказу, а не іншої 

матеріальної чи нематеріальної допомоги. Але, на нашу думку, у випадку з 

протестними акціями, спрямованими на руйнування провладного режиму, який 

намагатиметься якнайшвидше перекрити канали надходжень коштів, технологічно 

протидіяти опозиції в Інтернеті, будь-які формати мікроінвестування можуть 

розглядатися як краудфандинг. Наприклад, досвід «Арабської весни», зокрема у Єгипті, 

Тунісі та Лівії, показав наміри влади блокувати Інтернет, але це не зупинило дії 

демонстрантів, які використали інші способи згуртування. 

У революційному (протестному) краудфандингу ті невеликі інвестиції від великої 

кількості людей для підтримки громадського проекту можуть мати, на нашу думку, не 

лише фінансові характеристики. На думку І. Косулі, поняття краудсорсингу «об’єднує 

такі види діяльності, як, наприклад, «мозковий штурм», волонтерство, благодійність 

тощо» [2, с. 268]. Якщо опертися на визначення політичного краудфандингу 

О. Соколовим, то він є «збором засобів на різноманітні політичні проекти» [4, с. 33]. 

Водночас характер цих засобів дослідник слушно не уточнює. Ми погоджуємося щодо 

недоречності визначення у цій ситуації сутності «засобів», які можуть набувати 

найрізноманітніших форм ‒ як матеріалізованих (наприклад, картки поповнення 

мобільних телефонів, засоби обігріву, намети, пальне тощо), так і умовно 

матеріалізованих (наприклад, зняти пароль на приватний чи корпоративний wi-fi, що 

уможливить ширші комунікативні можливості протестантів; здати кров на порятунок 

поранених; підвезти зібрані дрова).  

Не є обґрунтованими судження про те, що революції фінансуються та 

організовуються насамперед з-за кордону. Адже в сучасних умовах масові рухи можуть 

і без зовнішніх вливань збирати кошти всередині країни, хоч зовнішня підтримка 

(наприклад, діаспор, громадського сектору інших країн) може бути відчутним 

доповненням бюджету революції. Повністю контролювати процес акумулювання 

фінансів держава не може, оскільки фінансова система аполітична. Сучасні 

інструменти мобілізації коштів посилені широкими можливостями соціальних мереж, а 

також системами електронних грошей, які фактично непідконтрольні державі.  

Сьогодні зібрати будь-яку суму можна навіть без допомоги банків – через системи 

електронних грошей, координуючи все за допомогою соціальних мереж. І перші, і другі 

працюють поза межами держави (хоч недемократичні держави намагаються 

перешкоджати цим форматам). Тому підтримати будь-яку громадсько-політичну акцію 

можуть як самі громадяни країни, так і особи з-за кордону, члени діаспор і под. [3]. 

Таким чином, ареал фінансової підтримки сильно розширюється. Наприклад, сьогодні 
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за межами України проживає близько 15 млн українців і їх нащадків. Така база для 

краудфандингу може акумулювати величезний капітал. 

На нашу думку, застосування можливостей краудфандингу та краудсорсингу для 

підтримки проведення протестних акцій в Україні має щонайменше два етапи еволюції. 

Перший етап пов’язаний із подіями «Помаранчевої революції» 2004 р.: а) краудфандинг 

як народне фінансування мав в основному формат передачі для потреб Майдану 

грошей, одягу, харчів і под. Про «мільйони кредиторів» говорив В. Ющенко, 

відповідаючи на запитання про фінансування Майдану-2004: «Я думаю, що мільйони. 

Мільйони людей» [5]; б) краудсорсинг як об’єднання, координація зусиль учасників був 

слабким через недостатню розвиненість глобальних соціальних мереж: кількість 

користувачів «Facebook» серед українців була дуже низькою («Facebook» лише 04 

лютого 2004 р. організований), а «Twitter» взагалі не існував як платформа (створений у 

2006 р.). Отже, спосіб суспільної організації та комунікації був принципово іншим, аніж 

через десятиліття в ході наступних революційних потрясінь; кількість регулярних 

інтернет-користувачів була близько 4 млн осіб. Утім, навіть у 2004 р. інтернет-медіа 

надавали найточнішу та найоперативнішу інформацію, у ще слабких мережевих 

спільнотах формувалися «нічні патрулі» громадян, що чергували біля виборчих 

дільниць, а через публікації на форумах відслідковувалися переміщення автобусів із 

міліцією.  

Натомість на другому етапі (Революція Гідності, 2013–2014 рр.) завдяки 

інформаційно-комунікаційному прогресу (кількість регулярних користувачів 

Інтернету у 2014 р. зросла до майже 19 млн осіб) онлайнова комунікація 

запропонувала новітні способи як активізації громадськості, так і мобілізації 

капіталу: а) краудфандинг у цілому як механізм оформився у краудфандингові 

платформи, але їх використання не придатне для революційних (протестних) завдань, 

тому мобілізація ресурсів здійснювалася не через платформи; б) краудсорсинг 

доповнився численними методами завдяки розширенню інтернет-комунікації. Отже, 

якщо революційний краудсорсинг запропонував нові можливості, формати, то 

революційний краудфандинг у силу своєї опозиційної антивладної спрямованості, 

яка унеможливлює збір коштів відкрито, без загрози втрати внесків, залишається 

фактично у мало зміненому форматі. 

Євромайдан, на нашу думку, можна аналізувати як вияв громадсько-політичного 

краудсорсингу та краудфандингу українців, їх колективної енергії. Це добре виражає 

один із меседжів Революції Гідності – крапелька зі словами «Я крапля в океані, який 

змінить Україну». Краплина, яка впадає у синьо-жовтий океан, стала одним із символів 

протесту (як і барикада, палаюча шина тощо), а ми в контексті аналізу цю краплю 

розуміємо як невеликий індивідуальний вклад – матеріальний чи інтелектуальний – у 

спільну державницьку справу, тобто внесок громадянина за допомогою краудфандингу 

чи краудсорсингового механізму. Революційний (протестний) краудсорсинг і 

краудфандинг базується на переконанні, що нікого так влада не боїться, як людей, 

об’єднаних метою.  

На організацію будь-якої довготривалої акції протесту необхідне матеріально-

фінансове забезпечення. Складно обрахувати євромайданівський день у фінансово-

матеріальному вимірі, але часто звучали підрахунки про не менше, як 300 тис. грн у 

день [1] – на харчування активістів, оренду сцени та Будинку Профспілок, транспортні 

витрати, зв’язок, ліки тощо. А після початку кривавих протистоянь потреби різко 

зросли. Їх забезпечення уможливилося завдяки колективній енергії учасників Революції 

Гідності. Вона виявлялася у багатьох форматах, які ми розглядаємо як втілення 

громадсько-політичного краудфандингу та краудсорсингу. Проаналізуємо їх основні, на 

нашу думку, типи: 
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Формати краудфандингу:  

– власне фінансовий – безпосередня готівкова допомога на потреби Майдану. Оскільки 

діючий під час Євромайдану владний режим відслідковував і заблоковував карткові 

рахунки активістів, то вони часто мінялися; також організовувався збір готівки на 

публічних просторах міст; 

– матеріальний (матеріально-технічний): а) надання житла учасникам Майдану 

(наприклад, прийняття киянами учасників до помешкань); б) транспортна підтримка 

(наприклад, підвезення учасників до (з) Києва та у межах міста; вивезення поранених 

із столиці, оскільки після 19 січня 2014 р. при зверненні у столичні лікарні 

постраждалих викрадали); в) збір харчів, одягу, засобів захисту, медикаментів; г) 

«роздача wi-fi» із місць проживання чи офісів, які розташовані у близькості до 

протестних акцій – шляхом зняття паролю на приватну (корпоративну) мережу тощо.  

Формати краудсорсингу: 

– координаційний (відкриття різноманітних «гарячих ліній» (IP-телефонія) на зразок 

служби «Житло для Майдану», сервісу «ЄвроХостел» чи група «KyivHost» на 

«Facebook» та ін., тобто організаційне сприяння розселенню (про це ми згадували 

при характеристиці матеріального формату краудфандингу (надання житла), але в 

частині організаційній ми маємо справу саме з краудсорсингом організаторів цієї 

комунікації). Координаційний краудсорсинг використовували для пошуку зниклих, 

втрачених документів і речей протестантів, моніторингу переслідувань активістів, 

пересування силовиків і техніки, забезпечення певного провіанту та засобів обігріву, 

дезінфекції місць масового зібрання тощо; координація численних загонів 

самооборони; 

– консультаційний – організація соціально-психологічної служби безпосередньо в 

місцях проведення акцій і в онлайні; юридичне консультування та представництво 

інтересів майданівці у суді; 

– інформаційно-комунікаційний – ведення стрім-трансляцій та організація онлайн-

телебачення: http://euro-online.kiev.ua, http://dozor.tv, www.Hromadske.TV, 

www.spilno.tv, «АронецьLIVE», «GromTV», «Громадське радіо» тощо. Це і 

організація офлайнових вуличних акцій за допомогою сайту www.diyaty.org, 

ініціювання міжнародних антивладних онлайн-петиції, документація подій (фото, 

відео) для міжнародних агенцій. Важливим проявом цього виду краудсорсингу була 

організація міжнародного інформаційного супроводу для міжнародних видань, 

переклади текстів новин для зарубіжних медіа. Спільноти на зразок «Євромайдан 

SOS», «ЄвроМайдан» були агрегаторами новин. До цього ж виду краудсорсингу 

можна віднести хештегування інформації, організацію віртуальних флешмобів і 

твітер-штормів тощо; 

– безпековий – проявлявся насамперед у добровільному згрупуванні містян для 

патрулювання загонами самооборони кварталів міст, оскільки для протидії вуличним 

протестам режим В. Януковича залучав кримінальні структури («тітушок», 

«спортсменів»). А після «ночей гніву» (захоплення адміністративних будівель міста, 

які уособлювали тогочасний режим, у Львові, Тернополі, Луцьку у ніч на 19 лютого 

2014 р.) ті, хто був свідомий загрози анархії, самоорганізувавшись через соціальні 

мережі, забезпечували порядок у своїх містах: сформовані загони народної 

самооборони тимчасово замінили органи правопорядку й ефективно забезпечували 

його; після погромів силами волонтерів-добровольців було організовано акції з 

прибирання міст. Усі дії були спрямовані на недопущення безладів, для чого тисячі 

добровольців були організовані у піші, автомобільні та велопатрулі. Велику роль у 

координації людських ресурсів у цих стихійних динамічних процесах відіграли саме 

соціальні мережі як координуючі центри; 



 37 

– кіберкраудсорсинг – створювалися онлайн-спільноти (наприклад, «Кіберсотня» на 

«Facebook»), які всебічно використовували комп’ютерні мережі у політичних цілях 

(свого роду хактивізм): а) протидія «айтітушкам», які зламували сайти (наприклад, 

онлайн-видання «Українська правда») й екаунти, блоги, електронну пошту 

опозиціонерів (наприклад, Ю. Луценка, О. Ляшка та ін.) у соціальних мережах; б) 

запобігання атакам на мобільні телефонні номери гарячих служб Майдану; в) 

блокування сайтів, екаунтів ботів та українофобів у соціальних мережах, які 

засмічували стрічку за хештегом #євромайдан та дезінформували всіх поширенням 

брехні. Навіть просте натискання «report for spam» – це теж був прояв громадсько-

політичного краудсорсингу; 

– духовно-мистецький – це колективний креатив, який ілюстрував, а іноді й формував 

порядок денний Майдану. В дусі «культури ненасилля» гандистського 

ненасильницького протесту він проявлявся як багатогранна енергія: розписування 

касок, піаністи перед кордонами міліції і на барикадах, «Мистецький барбакан», 

революційні плакати та стріт-арт, літературні читання, «Відкритий університет», 

бібліотека і лекторій в «Українському Домі», плакати, стікери, наліпки, карикатури 

тощо.  

На нашу думку, успіх Революції був обумовлений колективною енергією, коли 

сформувався образ українського суспільства з досі небаченою самоорганізацією та 

солідарністю. З одного боку, воно було вкрай порізнене, але з іншого ‒ об’єднане 

колективною ідеєю, для впровадження якої застосовувалися краудфандингові та 

краудсорсингові механізми.  
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