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Яку роль відіграють платежі в режимі реального часу для компаній 
із позаштатними працівниками?

Рекомендувати свою компанію потенційним працівникам 72%

[1] Запитання опитувальника: «Вкажіть, наскільки ймовірно, що ви будете робити наступне, якщо ваш роботодавець пропонуватиме вам оплату 
праці в режимі реального часу або коли ви цього забажаєте». [2] Запитання опитувальника: «Як довго ви працюєте позаштатно?» [3] Запитання 
опитувальника: «На скількох онлайн-платформах для пошуку проєктної позаштатної роботи ви зареєстровані? Поняття онлайн-платформи включає 
застосунки та веб-портали». [4] Запитання опитувальника: «Позаштатна робота є вашим основним чи додатковим джерелом доходу?» [5] Запитання 
опитувальника: «Ви виконуєте позаштатну роботу на регулярній/напіврегулярній основі? Чи лише тоді, коли є потреба в грошах (наприклад, у 
надзвичайних ситуаціях)?» [6] Запитання опитувальника: «Згадайте, коли ви вперше погодилися виконати проєктну роботу позаштатно. Які з 
наведених нижче факторів відіграли найбільшу роль, коли ви погодилися на неї?» [7] Запитання опитувальника: «Яке з наведених нижче тверджень 
найкраще описує вас? Як можна описати ваше фінансове становище: комфортне, безпечне чи складне?»; «Чи бувають випадки, коли вам терміново 
потрібні гроші?»; «Чи бувають випадки, коли вам терміново потрібні гроші?» [8] Фактичний час отримання коштів залежить від фінансової установи, 
типу рахунку, регіону отримувача і того, чи є транзакція внутрішньою чи міжнародною. [9] Можливість надсилати міжнародні транзакції залежить від 
ряду факторів, включаючи те, чи приймає одержувач-емітент міжнародні транзакції. Крім того, міжнародні перекази із закордону до США доступні 
лише у разі подання одержувачем-емітентом відповідного запиту. Зверніться до свого представника Visa для отримання докладнішої інформації 
щодо можливості таких послуг. [10] Запитання опитувальника: «Наскільки ймовірно, що ви почали би користуватися цим способом виплати 
заробітної плати на вимогу на дебетову картку, якби це було можливо?» [11] Запитання опитувальника: «Розставте способи виплат по порядку 
відповідно до того, як би вам хотілося отримувати свої кошти». [12] Запитання опитувальника: Вкажіть, наскільки ви задоволені кожним із наведених 
нижче способів виплат на вимогу. [13] Запитання опитувальника: «Яку суму ви готові платити за миттєве отримання коштів за різних обставин?»

Створіть вмотивовану 
команду позаштатних 
працівників за 
допомогою швидких 
платежів
Позаштатні працівники — це новий формат робітників, 
основними мотиваторами якого стали гнучкість та автономність, 
а також бажання швидкої та стабільної оплати праці. Нещодавно Visa 
замовила проведення глобального дослідження позаштатних 
працівників, аби зрозуміти, яким чином швидкі виплати можуть сприяти 
створенню задоволеної та високомотивованої комнади.*

Виплати на вимогу в режимі реального часу можуть допомогти 
підвищити лояльність та мотивацію позаштатних працівників. 

Якби опитані працівники мали змогу отримувати кошти в режимі реального часу, вони були б готові:1

Брати більше проєктів тоді, коли потрібні гроші 70%

Погоджуватися на проєкти сторонньої компанії, яка пропонує 
таку можливість 62%

Сьогодні позаштатну роботу переважно виконують вмотивовані працівники, 
для яких вона є головним джерелом доходу.

Зазвичай вони співпрацюють з кількома 
платформами (часто більше трьох), однак 

найактивніше — лише з деякими з них.3

Позаштатна робота — це не спосіб додаткового заробітку; це основна професія й головне джерело 
доходу для більшості позаштатних працівників.4

На сьогодні великим компаніям необхідно залучати й піклуватися про 
потреби своїх позаштатних працівників, розглядаючи їх як довгостроковий 
кадровий резерв.

АНАЛІТИЧНІ ДАНІ VISA:

73%

опитаних 
позаштатних працівників 
протягом останніх трьох 

місяців виконували роботу 
лише для однієї або двох 

компаній

Виконують роботу на регулярній 
або напіврегулярній основі 73%

На запитання щодо залежності від проєктної роботи опитані позаштатні працівники відповідають наступне:5

Стверджують, що позаштатна 
робота є основним джерелом 
доходу

63%
Стільки доходу в середньому 
надходить від позаштатних 
проєктів

61%

Нова реальність позаштатної праці

Надати перевагу проєктам даної компанії на противагу іншим 66%

Рівень задоволеності найвищий серед працівників, які вже отримують платежі в режимі 
реального часу безпосередньо на картку.

Позаштатні працівники не просто прагнуть отримувати платежі в режимі реального часу. Вони готові за це платити.

89% опитаних позаштатних працівників 
сказали, що вони, ймовірно, підпишуться на 

виплати в режимі реального часу.10

Більше половини опитаних позаштатних 
працівників віддають перевагу виплатам у 

режимі реального часу.11

Виплати в режимі реального часу8 за допомогою Visa Direct можуть забезпечити 
гнучкий дохід, якого прагнуть ваші працівники.

Готові сплачувати комісію за 
отримання платежів у режимі 
реального часу після кожного 
проєкту

На запитання щодо готовності платити комісію за отримання виплат у режимі реального часу опитані працівники відповідають наступне:13

Готові сплачувати комісію за 
отримання виплат у режимі 
реального часу щомісяця

Готові сплачувати комісію за 
отримання виплат у режимі 
реального часу в надзвичайних 
ситуаціях

Рівень задоволеності позаштатною роботою за типом платежів:12

Чек

Дебетова картка

Передоплачена картка

Електронний гаманець

Готівка

Внесення коштів на рахунок

Рішення: Visa Direct

*Це дослідження було замовлено Visa та проведене онлайн компанією 
Directions Research, Inc. із 5 грудня 2019 року по 6 січня 2020 року. 
Респондентами були 2326 позаштатних працівників із США, Канади, Великої 
Британії, Ірландії, Франції, Іспанії, Польщі, України, Росії, Південної Африки, 
Індії, Сингапуру, Австралії, Бразилії, Перу та Колумбії.

Готові замотивувати своїх позаштатних працівників за допомогою швидких 
виплат у режимі реального часу8?
Visa може допомогти вам обрати постачальника, який найкраще задовольнятиме ваші потреби. Зверніться до свого менеджера з роботи з 
клієнтами Visa або відвідайте веб-сайт Visa.com/visadirect

VISA:

Виплати в режимі реального часу можуть допомогти вам підвищити мотивацію 
позаштатних працівників, поліпшивши їхній рівень задоволеності, 
вподобань та лояльності.

АНАЛІТИЧНІ ДАНІ VISA:

Visa Direct дозволяє компаніям із 
позаштатними працівниками виплачувати 
заробітну плату через мережу Visa 
безпосередньо на понад 3 мільярди 
дебетових та передоплачених карток по 
всьому світу, з яких на майже 2 мільярди — 
в режимі реального часу.8 Платформа Visa 
Direct також дозволяє надсилати 
міжнародні платежі через інші мережі на 
рахунки, відкриті в 99% банків у 88 країнах.9

За підтримки постачальників Visa Direct 
великі компанії можуть впроваджувати 
платіжні рішення, завдяки яким працівники 
отримуватимуть доступ до своїх коштів у 
режимі реального часу8 через застосунок 
або веб-сайт.

Що таке Visa Direct?

ПОНАД 
10 РОКІВ

6 %

3–5 РОКІВ
35%

1–2 РОКИ
28 %

МЕНШЕ 
РОКУ

19%

6–12 РОКІВ
12%

В середньому досвід роботи опитаних 
позаштатних працівників склав 3,6 років.2

Протягом якого часу 
опитані позаштатні 

працівники працювали 
в своєму секторі:

ДУЖЕ
 ЙМОВІРНО

ДЕЩО
 ЙМОВІРНО

27%

МАЛОЙМОВІРНО 
8%

МАЙЖЕ 
НЕЙМО

ВІРНО
 

Гнучкий та автономний графік роботи, здатний забезпечити швидкий і стабільний дохід.

Установлюють 
власний розклад 

роботи

Заробляють більше, 
ніж можуть 

запропонувати 
інші види праці 

з частковою 
зайнятістю

Спілкуються 
з різними 
людьми

Заробляють гроші 
тоді, коли 

це потрібно

Обирають той 
вид роботи, який 

подобається 
найбільше

Можуть бути 
керівником
самому собі

Отримують 
оплату 

якнайшвидше

Отримують 
задоволення від 

того, чим 
займаються

Можуть взяти додаткову роботу для 
вирішення цієї проблеми 72%

Час від часу потрапляють у ситуацію,
коли гроші потрібні терміново 77%

Вважають своє життя 
фінансово стабільним 12%

Однак позаштатні працівники також 
залежать від стабільного й гнучкого 
доходу.

Найголовнішими факторами мотивації для 
опитаних позаштатних працівників стали 
гнучкість та автономність.6

Опитані позаштатні працівники про 
свої фінансові потреби говорять наступне:7

Щоб підвищити мотивацію позаштатних працівників, зосередьтеся на двох їхніх 
основних потребах — гнучкість графіку та швидка й надійна оплата праці.

АНАЛІТИЧНІ ДАНІ VISA:

60% 54% 51%

46% 46% 45%

40% 25%

Чого очікує сучасний позаштатний працівник?

Опитані позаштатні працівники розташували за 
пріоритетністю причини для виконання роботи 
наступним чином:

36%

26%

3%

18%

12%

18%

52%
ВНЕСЕННЯ

КОШТІВ НА 
РАХУНОК

ІНШЕ 

ГОТІВКА

МИТТЄВІ
ПЛАТЕЖІ

66%

63%

60%

58%

54%

50%

58% 76% 83%


