
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

70 Випуск 2. 2020

Вступ. За сучасних умов зміни технологічної, 
комунікаційної й соціальної парадигм актуалізу-
ють конструктивний діалог між суб’єктами інфор-
маційного суспільства та розшук ефективних 
способів діалогової взаємодії між ними. У зв’язку 
з цим в усіх галузях застосовуються інноваційні 
підходи та технології, спрямовані на максимальне 
задоволення потреб сторін соціокомунікаційного 
процесу. Особливої популярності серед інновацій-
них технологій набувають спеціальні інтерактивні 
краудсорсингові платформи. Технології крауд-
сорсингу можна застосовувати не лише в бізнес-
середовищі, їх потенціал останнім часом виявля-
ється у багатьох суспільних секторах, що потребує 
подальшого наукового дослідження цієї відносно 
нової проблеми та імплементації обґрунтованих 
результатів у практичну площину.

Мета та завдання. Метою статті є визначення 
механізму краудсорсингу як новітньої технології 
мобілізації людських і фінансових ресурсів у сучас-
них соціально-політичних практиках.

Завдання: визначити краудсорсинг як мобілі-
зацію людських ресурсів за допомогою інформа-

ційних технологій з метою вирішення завдань, які 
виникають перед бізнесом, державою й суспіль-
ством; вказати на соціальну технологію краудсор-
сингу як активного «громадянського опору» щодо 
певних державних практик, ініціатив або інститу-
тів, яка об’єднує нові мережеві інноваційні техно-
логії, є новим баченням вирішення комплексних 
завдань із використанням інтелектуального потен-
ціалу та знань у суспільстві.

Методи дослідження. Для розкриття мети 
статті застосовується міждисциплінарний підхід, 
який ґрунтується на врахуванні різних наукових 
методів і соціокультурних вимірів. Це комплексне 
поєднання філософських, загальнонаукових і спе-
ціальних методів дослідження. З-поміж загально-
наукових методів пізнання індукція та дедукція 
забезпечують цілісність, об’єктивність і конкрет-
ність дослідження. Крім того, застосовувалися істо-
рико-правовий, порівняльний, структурно-функ-
ціональний методи, а також метод соціального 
детермінізму. Мав місце і синергетичний метод для 
розкриття та аналізу розмаїття чинників, які впли-
вають на діалогову взаємодію в суспільстві.
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Розглянуто краудсорсинг як сучасну модель діалогової взаємодії в суспільстві. 
Обґрунтовано, що за сучасних умов зміни технологічної, комунікаційної й соціальної 
парадигм актуалізують конструктивний діалог між суб’єктами інформаційного 
суспільства і розшук ефективних способів діалогової взаємодії між ними. Мотивацією 
людей до безоплатного витрачання сил, часу та донесення своїх ідей можуть 
бути інтерес до процесу вирішення творчого завдання; бажання побачити свої 
ідеї втіленими у виробництві, гордість за їх авторство; намір зробити внесок 
у спільноту та відчути причетність до створення чогось значущого тощо. Саме це 
і обґрунтовує краудсорсинг як новітню технологію суспільної взаємодії.
Метою статті є визначення механізму краудсорсингу як новітньої технології 
мобілізації людських і фінансових ресурсів в сучасних соціально-політичних практиках. 
Для розкриття мети були вирішено такі завдання: визначено краудсорсинг як 
мобілізацію людських ресурсів за допомогою інформаційних технологій з метою 
вирішення завдань, які виникають перед бізнесом, державою й суспільством; 
обґрунтовано соціальну технологію краудсорсингу як активного «громадянського 
опору» щодо певних державних практик, ініціатив або інститутів, яка об’єднує нові 
мережеві інноваційні технології, є новим баченням вирішення комплексних завдань із 
використанням інтелектуального потенціалу та знань у суспільстві.
Доведений потенціал технології краудсорсингу для вирішення певних завдань 
у громадському секторі, виходячи з того, що громадський краудсорсинг дозволяє 
мобілізувати людські ресурси за допомогою інформаційних технологій з метою 
вирішення суспільно значимих завдань. 
Зроблено висновок, що перевага краудсорсингу полягає в тому, що спільні знання 
та зусилля істотно перевищують знання та зусилля кожної окремої людини (ефект 
синергії). Показано, що краудсорсинг є виявом відкритого (масового) співробітництва 
як колективної діяльності над одним проєктом за умови самостійної участі кожного 
з учасників. 
Технологія краудсорсингу може бути активним «громадянським опором» щодо 
певних державних практик, ініціатив або інститутів; вона дозволяє залучити до 
публічного управління за допомогою віртуального інформаційного простору людей, 
які володіють громадянською активністю, здатністю до інноваційного мислення. 
Загалом краудсорсинг може стати засобом реалізації громадських ініціатив, адже 
нові технології уможливили віддалену інтерактивну взаємодію.
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Результати. Термін «краудсорсинг» має 
декілька значень, кожне з яких не можна розуміти 
буквально і без будь-яких пояснень. Автори статті 
під зазначеним терміном розуміють об’єднання 
ініціативних і думаючих добровольців, здатних 
долучитися до створення чогось нового. Мож-
ливо, словосполучення «пошук талантів» краще 
б охарактеризувало цей інструмент, бо цінність 
краудсорсингу полягає в можливості вийти за 
рамки вузької експертної кваліфікації, подивитися 
на проблему з несподіваної точки зору. Важливо 
пам’ятати, що для вирішення складних завдань 
потрібна не лише громадянська позиція, а й вузька 
кваліфікація [1].

Краудсорсинг є мобілізацією людських ресурсів 
за допомогою інформаційних технологій з метою 
вирішення завдань, які виникають перед бізнесом, 
державою й суспільством. Тому можна говорити 
про окремі види краудсорсингу – бізнес-краудсор-
синг, громадський (суспільний) і політичний (дер-
жавний). У цьому контексті головна увага приділя-
ється громадському (суспільному) краудсорсингу, 
спрямованому на вирішення будь-якого спектра 
завдань, пов’язаних із суспільною діяльністю, вза-
єминами між людьми, доброчинністю.

На думку дослідників, краудсорсинг можна 
вважати ідеологією інформаційного суспіль-
ства [2]. Інтернет дає можливість користувачам 
об’єднуватися всупереч кордонам, призводячи до 
сприйняття людьми себе як єдиного цілого. Саме 
зараз формуються новітні потужні громадські 
механізми саморегулювання. Соціальні мережі, 
різні діалогові інтернет-майданчики, тематичні 
онлайн-спільноти починають впливати на політич-
ній арені, висуваючи чіткі вимоги до забезпечення 
соціальної справедливості. Краудсорсинг дав 
старт глобальним суспільним проектам із унікаль-
ними результатами.

Технологія краудсорсингу, яка передбачає мож-
ливість використовувати на добровільних заса-
дах інтернет-спільноти, стала не просто черговим 
кроком у розвитку засобів комунікацій, а окрес-
лила тенденцію до розширення доступу мільйонів 
людей до обміну інформацією. Саме інтернет зро-
бив краудсорсинг дешевим і загальнодоступним 
у багатьох сферах людської діяльності, а розвиток 
технологій забезпечив доступ до інформації вели-
чезній кількості користувачів [3]. 

Проте Дж. Хау вказує на вирішальну роль не 
стільки інтернету як технічного засобу, скільки 
соціальних мереж як результату певної діяльності 
людей, яка в іншому вигляді існувала ще до появи 
інтернету: «Якщо краудсорсинг і пов’язаний із 
інтернетом, то головна його суть полягає не у вико-
ристанні сучасної технології. Технологія сама 
по собі – це пучок проводів, чіпів і незрозумілих 
інструкцій для експлуатації. Куди важливіші й ціка-
віші вчинки людей, які виявляються завдяки цій 

технології, зокрема здатності інтернету об’єднати 
масу людей в один організм із нескінченними мож-
ливостями. Саме розвиток мережі дозволяє нам 
скористатися кращою властивістю людської праці, 
відомою задовго до появи інтернету, – здатністю 
розбити непосильне завдання (наприклад, скла-
дання енциклопедії на досить дрібні частини й тим 
самим зробити роботу не тільки практично здій-
сненною, але ще й захоплюючою» [4].

За словами М. Кастельса, «в умовах інформа-
ційної ери історична тенденція призводить до того, 
що домінуючі функції й процеси все більше вияв-
ляються організованими за принципом мереж. 
Саме мережі становлять нову соціальну морфоло-
гію наших суспільств, а поширення «мережевої» 
логіки здебільшого позначається на ході й результа-
тах процесів, пов’язаних із виробництвом, повсяк-
денним життям, культурою й владою», «мережева 
форма соціальної організації існувала й в інший 
час, в інших місцях, однак парадигма нової інфор-
маційної технології забезпечує матеріальну основу 
для всебічного проникнення такої форми в струк-
туру суспільства» [5, c. 492].

Краудсорсинг – модель розподіленого вирі-
шення проблем і пошуку рішень, дроблення об’єму 
роботи на складники, які складають єдине ціле 
подібно до мозаїки. Головний принцип краудсор-
сингу можна сформулювати так: у групи людей 
(натовпу) більше знань, ніж в окремої людини, 
але мистецтво полягає саме в тому, щоб створити 
умови для реалізації цих знань.

Краудсорсинг є не просто організацією форуму, 
на якому учасники формулюють у нерегульова-
ному режимі свої питання, зауваження та пропози-
ції, і навіть не традиційним механізмом зворотного 
зв’язку, а організаційно та методично упорядкова-
ною моделлю діалогової взаємодії організації з іні-
ціативними користувачами інтернету [6]. На думку 
О. Кірєєвої, краудсорсингові проєкти стають своє-
рідними соціально-кар’єрними ліфтами, оскільки 
дають можливість талановитим людям виявити 
себе [7, c. 77–78].

На думку Дж. Хау, краудсорсинг показав, що 
всупереч загальноприйнятим поглядам люди не 
завжди поводяться передбачувано щодо власних 
інтересів. Здебільшого вони беруть участь у кра-
удсорсингових проєктах за малі гроші або взагалі 
безкоштовно й при цьому невтомно працюють, 
незважаючи на відсутність матеріального стимулу. 
Така поведінка видається нелогічною, якщо її оці-
нювати крізь призму традиційної економіки, але 
стимули не завжди виміряються оплатою праці. 

Краудсорсинг уміло користується глибинною 
соціальною природою людини. Всупереч похму-
рому, повному безвиході пророкуванню, що інтер-
нет буде переважно ізолювати людей один від 
одного, краудсорсинг використовує технологію для 
розвитку безпрецедентних рівнів співробітництва 
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й плідних обмінів між людьми з різноманітними 
біографіями зі всіляких точок земної кулі. 

Віртуальні співтовариства – основа краудсор-
сингу, яка забезпечує контекст і структуру, в якій 
здійснюється «робота» [8, c. 20–21]. Мотивацією 
людей до безоплатного витрачання сил, часу 
та донесення своїх ідей можуть бути інтерес до 
процесу вирішення творчого завдання; бажання 
побачити свої ідеї втіленими у виробництві, гор-
дість за їх авторство; намір зробити внесок у спіль-
ноту та відчути причетність до створення чогось 
значущого тощо.

Основою краудсорсингу є підхід, за яким кожна 
людина володіє знаннями й талантами, які можуть 
виявитися затребуваними іншими людьми; саме 
людина з усіма своїми особливими навичками – 
центральна ланка краудсорсингу. Наші індивіду-
альні особливості – сукупність збігів обставин. Цю 
унікальність, присутню у великих групах, можна 
назвати різноманітністю, яка є потужною силою 
для розробки нових продуктів і вирішення широ-
кого спектру проблем.

На думку авторів, краудсорсинг є виявом так 
званого відкритого (масового) співробітництва 
як колективної діяльності над одним проєктом за 
умови самостійної участі кожного з учасників. За 
гіпотезою дослідника Дж. Суровецького, автора 
книги «Мудрість натовпу» (2004), завершується 
епоха, коли громадськість погоджувалася з тим, 
що політична та медіа-еліти мали «монополію на 
мудрість».

С. Федонюк звертає увагу, що, на відміну від 
проєктів масової кооперації, відкрите (масове) 
співробітництво не передбачає попереднього узго-
дження дій та обсягів роботи для кожного учасника 
й обов’язкового формування сталих груп учасни-
ків, кожен із яких виконує певну роботу добро-
вільно й на основі особистого зацікавлення, навіть 
без погодження з іншими учасниками. Такі проекти 
відкритого (масового) співробітництва реалізу-
ються здебільшого на базі соціальних медіа-сайтів 
універсального призначення (Facebook) або спе-
ціалізованих, а також на основі спеціально ство-
рених віртуальних платформ: петиційні проєкти 
(Avaaz), утилітарні системи для генерування доку-
ментів (наприклад, на базі GitHub) [10, c. 44–45]. 

Соціальна технологія краудсорсингу може бути 
активним «громадянським опором» щодо пев-
них державних практик, ініціатив або інститутів.  
Ця технологія об’єднує нові мережеві інноваційні 
технології, є новим баченням вирішення комплек-
сних завдань із використанням інтелектуального 
потенціалу та знань мільйонів громадян із поділом 
процесу на окремі частини [11].

За останні роки громадсько-політичний крауд-
сорсинг демонструє свою ефективність в умовах 
надзвичайних ситуацій: японці створювали кра-
удсорсинговий ресурс для збору відомостей про 

радіаційний фон у різних регіонах країни; аме-
риканці інтегрували соціальні мережі в процес 
попередження та ліквідації різних надзвичайних 
ситуацій. Яскравим прикладом краудсорсингу 
є створення інформаційної програми «Ушахіді» 
в Кенії, коли під час президентських виборів кра-
їну охопили збройні міжетнічні конфлікти; офіційна 
влада блокувала роботу багатьох ЗМІ, в результаті 
чого населення опинилося в інформаційному ваку-
умі, який спробували заповнити блогери [11].

Найбільшу популярність здобули такі краудсор-
сингові проекти як Wikipedia (вільна енциклопедія, 
яка пропонує всім користувачам готувати та реда-
гувати статті), OpenStreetMap (вільна карта світу, 
яка пропонує користувачам створювати докладні 
карти міст), Ebird (вільна бази даних, яка пропонує 
любителям-орнітологам виконувати рутинні про-
цедури спостереження) тощо.

На планеті налічується понад 12 млн жертв 
сучасного рабства. Без краудсорсингового про-
екту “Survivors Connect” безкарними б залишилися 
багато торговців живим товаром. Ініціатори про-
єкту наносять на карту випадки викрадення людей 
і примусової праці.

Американські консерватори в рамках краудсорсин-
гової програми “Contract from America” зібрали тисячі 
ідей щодо модернізації економічної системи країни. 
Громадськість таким чином виступає безоплатним 
генератором креативних підходів до розв’язання 
складних як планетарних, так і локальних проблем.

Прикладом успішного громадського краудсор-
сингу є й чиказька компанія “Threadless”, що випускає 
футболки, дизайн яких розробляється за допомогою 
on-line конкурсу: інтернет-користувачі щотижня голо-
сують за сотні малюнків, які присилаються на портал 
компанії, а у виробництво запускаються найпопуляр-
ніші. Громадсько-політичне значення такого проєкту 
полягає в тому, що значна частина громадської твор-
чості спрямована на візуалізацію актуальної на цей 
момент проблематики, яку опісля доносять носії одягу 
до всієї громадськості.

Отже, краудсорсингова технологія – це 
соціальна технологія, реалізована суб’єктами гро-
мадянського суспільства в громадських і держав-
них інтересах. Краудсорсинг є технологією, яка 
поєднує нові мережеві інноваційні системи з мож-
ливістю вирішення комплексних завдань шля-
хом використання інтелектуального потенціалу 
та знань мільйонів людей. 

Застосування технології краудсорсингу дозво-
ляє залучити до публічного управління за допомо-
гою віртуального інформаційного простору людей, 
які володіють громадянською активністю, новими 
й ефективними ідеями, здатністю до інновацій-
ного мислення. Систематизований обмін ідеями 
за допомогою мережевих технологій уможлив-
лює залучення у глобальне управління людей, які 
демонструють громадянську позицією.
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Впровадження краудсорсингу призводить до 
формування громадянського експертного співтова-
риства. На думку авторів, потрібно ширше застосо-
вувати можливості сучасної технології громадської 
експертизи, в рамках якої пропозиції та рішення 
може пропонувати кожен користувач інтернету без 
будь-яких обмежень. Така експертиза покликана 
сприяти глибокому та всебічному вивченню дослі-
джуваного об’єкта з метою отримання необхідної 
інформації, що дозволяє суб’єкту управління при-
йняти відповідне рішення для досягнення поставле-
ної мети при мінімальних затратах сил, коштів і часу.

Складність застосування та впровадження 
механізмів краудсорсингу зумовлена не стільки 
технічним, скільки людським фактором. Акцен-
туючи увагу саме на людському, а не технічному 
факторі, автори мають на увазі, що для краудсор-
сингових проєктів не завжди потрібні нові технічні 
рішення, оскільки вже існує чимало різноманітного 
програмного забезпечення та безоплатних інстру-
ментів на зразок Facebook, Twitter.

Кризові явища останніх років засвідчують зане-
пад традиційної системи ієрархічного управління. 
Громадяни хочуть дедалі ширшої участі в управ-
лінні як державою, так і планетарними процесами; 
це формує суспільний попит на розробку та впро-
вадження інновацій у сферу глобального управ-
ління, необхідність використання найсучасніших 
інформаційних і управлінських технологій. 

Нині краудсорсинг розвивається швидкими тем-
пами, що дозволяє вирішувати різноаспектні проб-
леми та завдання, які стоять перед суспільством 
в епоху глобальних викликів із мінімальними часо-
вими та фінансовими ресурсами. Краудсорсинг 
стає одним із способів широкої громадської участі 
в соціально-економічному та політичному житті. 
У XXI ст. цей механізм е-демократії може «реані-
мувати» повноцінне народовладдя в суспільстві.

Висновки. У статті доведений потенціал техно-
логії краудсорсингу для вирішення певних завдань 
у громадському секторі. Громадський краудсорсинг 
дозволяє мобілізувати людські ресурси за допомо-
гою інформаційних технологій з метою вирішення 
суспільно значимих завдань. Перевага краудсор-
сингу полягає в тому, що спільні знання та зусилля 
істотно перевищують знання та зусилля кожної 
окремої людини (ефект синергії). 

Краудсорсинг є виявом відкритого (масового) 
співробітництва як колективної діяльності над 
одним проєктом за умови самостійної участі кож-
ного з учасників. Технологія краудсорсингу може 
бути активним «громадянським опором» щодо 
певних державних практик, ініціатив або інститу-
тів; вона дозволяє залучити до публічного управ-
ління за допомогою віртуального інформаційного 
простору людей, які володіють громадянською 
активністю, здатністю до інноваційного мислення. 
На думку авторів, краудсорсинг може стати засо-

бом реалізації громадських ініціатив, адже нові 
технології уможливили віддалену інтерактивну 
взаємодію.
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Considered crowdsourcing as a modern model of dialogue interaction in society. It is proved 
that in modern conditions of technological change, communication and social paradigms 
actualizes a constructive dialogue between the actors of the information society and the search 
of effective ways of dialogue interaction between them. 
The motivation of the people to free waste of effort, time, and convey their ideas may be 
of interest to the process of solving creative tasks; the desire to see their ideas embodied 
in production, pride of their authorship; intention to contribute to the community and feel 
involvement in the creation of something meaningful and the like. This is what justifies 
crowdsourcing as the newest technology for social interaction.
The purpose of this article is to define crowdsourcing as the newest technology to mobilize 
human and financial resources in the current socio-political practices. For disclosure purposes 
solved the following problems: crowdsourcing is defined as the mobilization of human 
resources through information technology to address the challenges faced by business, 
government and society in General. Reasonably social crowdsourcing as an active “civil 
resistance” against certain government practices, initiatives and institutions, incorporating 
new innovative technology network is a new vision of solving complex problems using 
the intellectual potential and knowledge in society.
The proven potential of crowdsourcing technology to address the identified challenges in 
the public sector, given that public crowdsourcing allows to mobilize human resources through 
information technology to address socially important tasks. It is concluded that the advantage 
of crowdsourcing is that the knowledge and efforts collectively used, significantly exceed 
the knowledge and efforts of each individual (synergy effect). 
It is shown that crowdsourcing is a manifestation of open (bulk) cooperation as collective action 
on a project subject to the independent participation of each participant. Crowdsourcing can 
be an active “civil resistance” against certain government practices, initiatives and institutions; 
it allows you to involve public control by means of virtual information space of people with 
civil activity, a capacity for innovative thinking. Thus, crowdsourcing can be a means 
of implementing public initiatives, because new technology has made possible remote 
interaction.
Key words: crowsourcing, dialog interaction, civic engagement, innovative thinking, new 
technologies, information space.
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