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Найпростiше працювати на 
конвеєрi. Приходиш на роботу 
о дев’ятiй, вiсiм годин справно 
накручуєш на таку ж саму 
детальку таку ж саму гаєчку, 
серед дня обiдаєш, увечерi 
йдеш додому i щомiсяця 
приносиш зарплату. Просто, 
зрозумiло i думати не треба. 
А якщо робити тiльки те, що 
скажуть, не подобається 
— хотiв би сам вирiшувати, 
за що братися, а за що нi, 
скiльки працювати, а скiльки 
вiдпочивати? А якщо вдень 
хочеться гуляти, а натхнення до 
роботи приходить уночi?

Якщо хочеш бути сам собi шефом, можеш 
стати фрилансером. Знаходиш замовлення з 
допомогою мережi Iнтернет, виконуєш його в 
обумовлений термiн i отримуєш грошi. За мо в-
ник може бути з Москви, ти можеш мешкати 
у Трускавцi — в Iнтернетi мiсце фактичного 
перебування значення не має, бути присутнiм в 
офiсi не треба, важить лише якiсть роботи.  

Останнiм часом фрилансерство як форма 
зайнятостi набуває все бiльшої популярностi. 
Дуже зручний такий спосiб роботи, зокрема, 
для студентiв. Це нагода i професiйного до-
свiду здобути, i грошей пiдзаробити, при цьо му 
не прогулюючи пар i не зриваючи залiкiв через 
перебування в офiсi.

Розповiсти бiльше про фриланс ми по про-
си ли Станiслава Малкiна, веб-розробника, 
фрилансера, автора блогу http://malkin.com.ua 
та одного з творцiв успiшної фриланс-ко ман ди 
на weblancer.net.

— Станiславе, скажи, будь ласка, хто може 
заробляти фрилансом у нетi?

— Фактично будь-яка людина, яка має 
спецiальнi знання i може використати їх для 
роботи. Хоча, звичайно, найбiльший попит 
на ринку мають копiрайтери, веб-спецiалiсти 
(про грамiсти, дизайнери, верстальники), 
пе ре кла дачi, журналiсти i навiть юристи. Пе-
ре ва ж ну масу замовлень становлять роботи з 
програмування, дизайну, верстки, перекладу i 
написання текстiв.

— Як i де фрилансери знаходять за мо в-
лен ня? 

— Для цього є спецiальнi бiржi ди с танцiйної 
працi. Почати роботу фрилансером дуже про-
с то: реєструєшся на одному з таких сайтiв, 
ознайомлюєшся з замовленнями i надсилаєш 
замовникам свої пропозицiї щодо виконання. 
Мiж потенцiйними виконавцями вiдбувається 
своєрiдний конкурс-тендер: кожен повiдомляє, 
як планує дiяти, яку суму розраховує отри ма ти 
за виконання роботи i в який термiн вкла с ти ся. 
Переможця обирає замовник. Вiн, до речi, не 
обов’язково погоджується на “най де ше в шу” 
пропозицiю, адже насамперед зацiкавлений, 
щоб робота була виконана якiсно. Тому вiн 
може погодитися заплатити бiльше, якщо про-
ектом займеться фри ла н сер, який має хорошу 
професiйну репутацiю. Дуже часто для замов-
ника важить термiновiсть ви ко нан ня проекту, 
тому замовлення отримує той фрилансер, який 
встиг надiслати свою заявку першим.

— Якi фрилансерськi сайти най по пу-
лярнiшi? 

— Один iз добре розкручених ресурсiв 
— http://free-lance.ru. На цьому сайтi одна 
з найбiльших аудиторiй фрилансерiв та 
за мо в никiв. http://weblancer.net — одна iз 

най старiших i найавторитетнiших бiрж ди с-
танцiйної працi, вона з’явилася ще у 2003 роцi. 
Дуже зручний ресурс, має доволi корисний 
та iнформативний форум, набiр зручних для 
фрилансерiв сервiсiв i послуг. Також по пу лярнi 
сайти Free-lancers.net та Freelance.ru.

— Як замовники контактують iз фри ла н се-
ра ми? 

— Залежить вiд того, як зручно. Еле к т ро-
нна пошта, ICQ, Skype, телефон, привiтнi по-
вiдомлення на сайтах. Iнтернет дає фа к ти ч но 
безмежнi можливостi для комунiкацiї.

— Замовники з яких країн найчастiше про-
по ну ють проекти? 

— Iноземцiв на наших фрилансерських 
форумах небагато, здебiльшого замовники 
— з країн колишнього Радянського Союзу. 
Од нак працювати вигiднiше все ж таки на 
пред ста в никiв далекого зарубiжжя. У їхнiх 
пра це давцiв бюджети значно бiльшi, тому за 
ро бо ту можна отримати значно бiльше грошей, 
анiж заплатять нашi замовники.

— Що оцiнюється найвище? 
— Професiйнiсть, досвiд i вiдповiдаль-

нiсть. 
— Чи реально заробити фрилансом ве ликi 

грошi? 
— У кожного своє уявлення про “великi 

грошi”. Але скажу так: те, що фрилансом 
мо ж на заробити бiльше грошей, анiж коли ви-
ко ну єш аналогiчну роботу в офiсi, — це факт. 
Є фрилансери, якi заробляють тисячi доларiв 
за мiсяць, а є й такi, якi мають десятки тисяч 
доларiв. Але це залежить вiд наполегливостi, 
кiлькостi та якостi виконаної роботи.

— А щоб було простiше уявити цю кiлькiсть, 
скажи, будь ласка, у якому режимi треба пра цю-
ва ти, щоб заробляти 500 доларiв на мiсяць?
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