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ФРІЛАНСЕРИ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ:  

ЗА І ПРОТИ 

 

Кризові процеси в економіці країн, глобалізація та інформатизація 

охопили усі сфери життя суспільства. Особливо відчутні зміни під 

впливом означених факторів відбуваються на ринку праці. Зокрема, 

збільшується частка дистанційних форм зайнятості, реалізація яких 

здійснюється через цифрові засоби комунікації. У сучасному світі 

фріланс або віддалена робота − популярний метод діяльності, а в 

Україні – це новітня тенденція зв’язку роботодавця та спеціаліста, яка за 

багатьма показниками випереджає класичну. Ринок фрілансу в Україні 

розвивається швидкими темпами, залучаючи більше нових учасників як 

з боку виконавців, що пропонують свої послуги, так і з боку приватних 

осіб і організацій, готових до співпраці на віддаленій основі.  

Актуальним стає аналіз переваг та недоліків такої 

розповсюдженої діяльності, а також вирішення проблеми фрілансу на 

ринку юридичних послуг на законодавчому рівні. 

Ринок юридичних послуг також перекочовує з офісних приміщень 

в Інтернет, на телефонні лінії. Доцільність ведення бізнесу за 

допомогою Інтернету пояснюється тим, що у деяких галузях права 

юристу для роботи потрібні лише надані клієнтом документи, 

детальний опис прецеденту в листі. Зазвичай особиста присутність 

клієнта в офісі не потрібна. Особливо це стосується такої спеціалізації 

права як попередження шахрайства, юридичне забезпечення безпеки 

угод, де в основі замовлення лежить експертиза договорів. У такому 

разі документи клієнта можна приймати як на паперових носіях, так і 

електронною поштою, факсом тощо. Найбільш затребуваною серед 

клієнтів є сфера права. Вона є досить широкою і зумовлена 

актуальністю тієї чи іншої теми, наприклад: право пенсійного і 

соціального забезпечення; кредитні правовідносини; сімейне право 

(розлучення, аліменти, майнові відносини подружжя, права батьків та 

дітей тощо); право власності (зокрема, оформлення і реєстрація прав на 

нерухомість); земельні суперечки; створення бізнесу (реєстрація, 

ліцензування, оподаткування); перевірки і відносини з контрольними 

органами, ДТП, трудове право. 
Як і в будь-якій діяльності, у фрілансі присутні свої «за» і 

«проти», які і характеризують роботу такого виду. Серед переваг 
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потрібно враховувати швидкість зростання особистого портфоліо 
фрілансера, що позитивно впливає на його кар’єрне зростання, а також 
можливість привласнення усіх зароблених грошей. Наступним 
позитивним моментом у професійній діяльності фрілансерів на ринку 
юридичних послуг є наявність основного робочого місця, що дає змогу 
поєднувати декілька видів праці. Найбільш привабливою є особлива 
свобода фрілансера, яка впливає на подальші аспекти професії, серед 
яких особисте планування свого робочого часу, відпочинку, форми та 
організації своєї роботи тощо.  

Щодо недоліків, то до них зокрема відносять відсутність постійної 
зайнятості, а з цього випливає й відсутність постійного доходу та 
постійної заробітної платні, відсутність необхідних гарантій отримання 
винагороди, оскільки при цьому відсутніми є будь-які юридичні та 
правові гарантії та договори. Існують проблеми і у сфері соціального 
захисту такої категорії працівників. Тому необхідно підвищити 
соціальну активність фрілансерів, надавши їм можливість стати 
повноцінними учасниками суспільного життя (1, 2). 

Таким чином, фріланс є сучасною та прогресивною формою 
зайнятості, що має велику кількість переваг, тому сьогодні відбувається 
активний розвиток такої форми організації праці. Фріланс має місце і на 
ринку юридичних послуг, що може бути ефективним для активної 
молоді за умов всебічного розуміння загальних ризиків та розвитку 
необхідних особистих якостей, що забезпечують успіх у цій сфері.  
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

Створення розвиненого і захищеного інформаційного середовища 

є неодмінною умовою розвитку як суспільства, так і держави. Обсяг 


