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У статті розглянуто питання застосування технології краудфандингу в журналістиці та 
видавничій справі України. Виокремлено групи джерел та охарактеризовано особливості підходів 
у процесі їх відбору та аналізу. Розширено уявлення про використання крауд–практик у Європі, 
Америці, Росії та Україні, показано перспективи запровадження інноваційної технології крауд-
фандингу в Україні. У результаті зроблено висновок: невеликий термін впровадження іннова-
ційної технології у видавничу справу та журналістику, низька поінформованість наукових кіл 
зменшує кількість публікацій українських дослідників. Порівняно більшу кількість публікацій із 
досвіду впровадження краудфандингу подають закордонні джерела.
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Вступ. Краудфандинг – відносно нова інноваційна технологія, особливістю якої є 
те, що партнером та інвестором проектів виступає не організація, а група осіб, 

ніяк не пов’язаних між собою, тобто відбувається так зване «народне фінансування». 
Ідея видавничого краудфандингу прийшла із Європи, де вже сьогодні діють не 

лише краудфандингові платформи, а цілі видавництва, до яких може прийти ав-
тор та запропонувати будь-який проект. Такі видавництва займаються пошуком 
інвесторів та рекламою майбутнього продукту. На сьогодні у світі активно працю-
ють більше 400 краудфандингових платформ. Серед лідерів: Kickstarter, Pubslush, 
Pentian, Planeta.ru, інші. Поступово набувають розвитку й українські Спільнокошт 
та Komubook, які у більшості використовують власний досвід, оскільки практично 
немає описаних науковцями всіх можливих форм взаємодії в структурі «автор – на-
родні кошти – видавець – готовий продукт – реалізація». 

Краудфандинг у видавничій справі та журналістиці майже не досліджувався вче-
ними, які працюють в галузі соціальних комунікацій. Головним чином науковці 
акцентують увагу на інноваціях як таких, не порушуючи при цьому питання кра-
удфандингових практик. Мета дослідження – виявити й охарактеризувати існую-
чі праці, присвячені застосуванню крауд-технологій у журналістиці та видавничій 
справі. Об’єктом дослідження виступає краудфандинг як явище та нова інновацій-
на технологія. Предметом – наукові публікації, що розкривають питання суспіль-
них процесів розвитку інноваційних технологій у журналістиці, видавничій справі 
та краудфандингу зокрема.

Наукова новизна полягає в тому, що в ній визначено основні джерела, присвячені 
застосуванню крауд-технологій у журналістиці та видавничій справі, розширено уяв-
лення про використання крауд-практик в Європі, Америці, Росії та Україні, показано 
перспективи запровадження інноваційної технології краудфандингу в Україні.

Методи дослідження. Для вивчення сутності досліджуваного процесу викорис-
товувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення; для виявлення 
джерел і пошуку соціально значущої інформації – метод бібліографічної евристики; 
існуючі публікації класифіковано в групи.

Результати й обговорення. Аналіз джерелознавчої літератури з теми дозволив ви-
ділити три групи робіт: 1) праці, присвячені застосуванню крауд-технологій у мар-
кетинговій діяльності підприємств; 2) дослідження інноваційних технологій галузі; 
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3) статті, що розкривають досвід реалізації краудфандингових проектів у журналіс-
тиці та видавничій справі.

Вивчення процесу краудфандингу та його інструментарію нині знаходиться на 
етапі накопичення інформації, аналізу та узагальнення соціальних практик. Зокре-
ма, в публікації І. Косулі проаналізовано смисл та значення понять «краудсорсинг» 
та «краудфандинг» [1]. Моделі комунікаційного впливу крауд-технологій на спожи-
вача в середовищі Інтернет розглядаються у публікаціях К. Полторак [2; 3]. Акцен-
тують увагу на питанні функціонування крауд-технології, відзначенні їх плюсів та 
мінусів дослідники П. Осокіна [4], С. Пішковцій [5], І. Шапатаєв [6]. Зарубіжний 
досвід використання крауд-технологій розглянуто у статті В. Чугреєва [7]. 

У розвитку інноваційної діяльності важливим аспектом стає питання фінансу-
вання проектів. Про крауд-фінансування як джерело залучення капіталу в іннова-
ційну діяльність – дослідження Є. Бондаренка [8] та С. Кушнір [9]. 

Питання соціально-економічних умов розвитку краудфандингу в Україні та його 
проблем розкрито в публікації О. Марченко [10].

Фундаментальним явищем у розвитку будь-якої галузі є інноваційні технології. 
Теоретичні засади інноваційної діяльності висвітлено у посібнику «Економіка і ор-
ганізація інноваційної діяльності» [11]. Видавнича інноватика стала предметом роз-
гляду в працях В. Теремка [12] та С. Водолазької [13; 14]. 

Практично відсутні наукові публікації українських дослідників, які б зосереди-
ли увагу на видавничих та журналістських проектах на платформах Спільнокошт та 
Komubook. Розробка цього питання тільки розпочалася [15; 16]. Частково із запро-
понованих за два останні роки на сайтах проектів вибрано та проаналізовано успішні 
видавничі та журналістські. Такими стали онлайн-видання «Коридор», «Громадське 
радіо», проект «Книга Карика-Дурка», видання книги Д. Перріша «Бібліотека креа-
тивної економіки CHERNOZEM», проект журналу для дітей в Україні «Harbuz», ін. 

Порівняно більшу кількість публікацій із досвіду впровадження краудфандин-
гу у книжковій сфері подає російська платформа «Научная электронная библиоте-
ка eLIBRARY.RU». Зокрема, у дослідженні А. Сумської описаний досвід апробації 
технології та реалізації проектів майбутніми фахівцями мас-медіа [17]. Науковець 
зазначає, що одним із перших російських медіа технологію краудфандингу на плат-
формі Planeta.ru засвоїв інтернет-журнал «Сиб. фм», присвячений життю у Сибір-
ському краї. Ефективним був і проект народного фінансування дизайну сайту інтер-
нет-видання про місто Челябінськ та його культурний простір.

У публікації Х. Яремик розглянуто особливості видавничого бізнесу на крауд-
фандингових платформах порівняно з іншими видами діяльності [18]. Інноваційні 
процеси на російському книжковому ринку стали предметом наукового досліджен-
ня А. Іонова [19]. Найбільш значимі складові проблеми книжкового краудфандин-
гу, які варто враховувати видавцям, аналізуються у публікаціях С. Сапожникової 
[20] та Н. Семки [21].

Сутність видавничого краудфандингу як закономірного еволюційного етапу 
розвитку сучасної книжкової справи розкрито в статті А. Ковальчук [22]. Дослід-
ниця зосереджує увагу на російських краудфандингових платформах Boomstarter, 
Planeta.ru, Русини, «Сбор-ник». Остання є спеціалізованим видавничим майдан-
чиком, створеним Вадимом Нестеровим у березні 2015 р. На цій платформі кожен 
письменник-початківець може опублікувати перші сторінки свого майбутнього ви-
дання і оголосити збір коштів для подальшої роботи. А. Ковальчук позитивно оці-
нює динаміку розвитку краудфандингу в російському видавничому бізнесі. Як при-
клади вдалих втілень проектів наводить досвід видавництва «Фантаверсум», яке 
випустило трилогію Анни Семироль «Игрушки дома Баллантайн» та книгу «Мар-
тин не плачет» авторства Лінор Горалик, а також проект книжкової мережі Dodo 
Magic Bookroom – «Диковинные диалоги в книжных магазинах».
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У статті А. Крижанівської та В. Трофимова аналізуються вдалі видавничі проекти 
російських краудфандингових платформ [23]. Автори зауважують, що за умови збере-
ження існуючих темпів розвитку цього напряму концепція краудфандингу найближ-
чим часом виглядатиме так: «читач – ідея нової книги – автор/видавець». При цьому 
читач стане не тільки спонсором, але й тим, хто стверджує моду на читання.

Успішні журналістські проекти на російських краудфандингових платформах 
також аналізуються у статті Ю. Кузнєцової [24]. Дослідниця зосереджує увагу на 
незалежному телепроекті «Экпедиция ТВ-2». Своєрідність програми полягає в екс-
тримальності умов, у яких працювали журналісти та ексклюзивності зібраних ма-
теріалів. Після закриття телекомпанії учасники «Экспедиции» вирішили збирати 
кошти на Planeta.ru. Досвід виявився вдалим.

Не менш актуальним питанням є реалізація проектів фотожурналістів на крауд-
фандингових платформах. Саме цій проблемі присвячено публікацію О. Бакуліна 
[25]. Автор зазначає, що можливості краудфандингових інтернет-платформ можуть 
ефективно використовуватись для створення документальних фотографічних про-
ектів соціального спрямування.

Із публікацій закордонних авторів варто виокремити праці дослідниці Т. Айта-
мурто [26; 27]. У них аналізується краудфандингова платформа Spot.Us. На Spot.Us 
журналіст може запропонувати тему для розслідування чи репортажів. Читачі за до-
помогою грошових внесків вирішують, цікаво це їм чи ні. Якщо необхідна сума зби-
рається, журналісти беруться за тему. Після публікації матеріалу традиційні медіа 
можуть передрукувати цю історію, тоді авторам ідеї виплачуються гроші. Користу-
вачі також можуть зробити свій внесок, надавши фотографії, необхідну інформацію 
або просто допомігши порадою. У квітні 2010 р. розмір середньої пожертви складав 
60 $, понад 800 осіб профінансували більше 60 історій, повідомляє авторка. 

Ознайомити читача із практиками застосування краудфандингу в проектах аль-
тернативних та громадських ЗМІ Африки вдалося Крістін Скаре Оргрет [28]. Прове-
дено аналітичний огляд проектів на краудфандингових платформах Beacon Reader, 
Contributoria та Kickstarter. Мета статті – довести наявні демократичні зміни, ви-
явити новий потенціал контенту в журналістиці. За допомогою відеороликів та жур-
налістських матеріалів, поданих на одній іх краудфандингових платформ, зокрема 
було вирішено питання з розвитку однієї із громад у сільській місцевості в Уганді. 
Редактору сайту Алану Русбріджеру вдалося згуртувати близько 15 млн читачів у 
допомозі угандійцям. Інший вдалий проект – «Loud Silence Media», завдяки якому 
група журналістів отримала можливість висвітлювати місцеві історії жителів Гани. 
У цілому 18 проектів у галузі журналістики про Африку, або 44 % від загальної 
кількості на Kickstarter, були вдалими.

 Краудфандингові моделі для видання художньої та наукової літератури стали 
предметом розгляду Христини Капанової [29]. Загалом проаналізовано 4743 проек-
ти на платформі Kickstarter. 38% проектів (1822 за кількістю) виявилися вдалими. 
Авторка робить висновок про те, що технологічні інновації у напрямку видавничої 
справи є перспективними.

Цікаві факти наводить дослідник Фернандо Соареш. Краудфандинг як інстру-
мент фінансування журналістики Бразилії – тема публікацій науковця [30; 31]. 
Розглянуто проекти 2011–2015 рр. на бразильських краудфандингових платформах 
Catarse и Kickante. 

Мотиви пожертвувань на журналістські проекти зарубіжних краудфандингових 
платформ аналізує японська дослідниця Йен Чін [32]. У цілому розглянуто 9 моти-
вів: альтруїзм, веселощі, вільність викладу змісту, соціальна проблемність, громад-
ські питання, сім’я, самооцінка, розуміння, світогляд. На основі проведених опиту-
вань виявилось: свободолюбство і альтруїзм – найсильніші мотиви у фінансуванні 
проектів, а от веселощі та підтримка сімейних та дружніх відносин стали явними 
предикаторами у визначенні рівня внесків.
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Адаптаця моделі краудфандингу у якості механізму брендингу в журналістиці 
розглянуто у статті Анни Шопи [33]. 

Висновки та перспективи. Зарубіжний досвід використання краудфандингових 
платформ в журналістиці та видавничій справі знайшов відображення у публікаці-
ях учених багатьох країн світу. Аспекти досліджень різнопланові: успішні проекти, 
мотиви фінансування проектів, соціальні журналістські проекти, краудфандингові 
моделі для видання художньої та наукової літератури, інше. Публікацій, які б ана-
лізували сучасні крауд-технології, не достатньо. Основну інформацію про краудфан-
динг в журналістиці та видавничій справі містять інтернет-ресурси. 

Необхідність досліджень краудфандингу є нагальною потребою часу, адже за фі-
нансуванням ідей за допомогою інноваційних інтернет-технологій майбутнє. 
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Crowdfunding journalism and publishing: source aspect
Podolyaka Nadia, PhD (Social Communications),
Sumy State University, 2, Rymsky -Korsakov St., Sumy, 40007, Ukraine, е-mail: nadechdasum@gmail.com
The article deals with the application of technology crowdfunding journalism and publishing in 

Ukraine. Examined groups of sources and approaches described features in the process of selection 
and analysis. Enhanced understanding of the use crowdpractices in Europe, America, Russia and 
Ukraine, shows prospects of introduction of innovative technologies crowdfunding in Ukraine. As a 
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result, concluded: short period of introduction of innovative technologies in publishing and journalism, 
academia low awareness reduces the number of publications Ukrainian researchers. Relatively more 
posts from the implementation experience of serving overseas crowdfunding sources.

Key words: crowd–technology, crowdfunding, crowdsourcing, publishing, journalism.

краудфандинг в журналистике и издательском деле: источниковедческий аспект
Подоляка Надежда
В статье рассмотрены вопросы применения технологии краудфандинга в журналистике и из-

дательском деле Украины. Выделено группы источников и охарактеризированы особенности под-
ходов в процессе их отбора и анализа. Расширено представление об использовании крауд-практик 
в Европе, Америке, России и Украине, показаны перспективы внедрения инновационной техноло-
гии краудфандинга в Украине. В результате сделан вывод: небольшой срок внедрения инноваци-
онной технологии в издательское дело и журналистику, низкая проинформированность научных 
кругов уменьшает количество публикаций украинских исследователей. Сравнительно большее 
количество публикаций из опыта внедрения краудфандинга дают зарубежные источники.

Ключевые слова: крауд-технологии, краудфандинг, краудсорсинг, издательское дело, журна-
листика.
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