
У нещодавньому глобальному дослідженні 
позаштатні працівники говорять наступне 
про платежі в режимі реального часу1:

готові користуватися 
такою послугою2

Visa Direct дає змогу отримувати оплату 
за позаштатну роботу в режимі 

реального часу по всьому світу8,9

Опитані позаштатні працівники 
хочуть отримувати платежі 

в режимі реального часу

Інноваційні компанії з позаштатними 
працівниками вже пропонують 

платежі в режимі реального часу

Дізнайтеся, які рішення Visa Direct пропонує для оплати праці 
позаштатних працівників, аби залучати й утримувати фахівців

Великі компанії зміцнюють свій кадровий резерв 
за допомогою виплат у режимі реального часу8 

готові обрати компанію, яка 
пропонує таку можливість на 
противагу іншим роботодавцям4

Позаштатні працівники навіть 
готові платити за неї:

89%

52%

35%

66%

за кожен проєкт5

щомісяця6

у надзвичайних ситуаціях7

2 млрд.+

Досягає 3 млрд.+ карток по 

всьому світу, включно з близько 

2 млрд. в режимі реального часу8

Внутрішні виплати в режимі 

реального часу в

130 країн8 

160+ валют

Міжнародні виплати в режимі 
реального часу або того ж дня 

 75+ в різних країнах8,9

58%

76%

83%

Visa Direct включає в себе систему 
керування ризиками 

79 млн.

зростання виплат позаштатним 
працівникам у період з IV кварталу 
2018 р. по IV квартал 2019 р.10

Все більше позаштатних працівників 
користуються цим рішенням

Великі компанії оплачують 
працю своїх працівників у 
режимі реального часу за 
допомогою Visa Direct8

18

Виплати за позаштатну 
роботу в 2019 р.10

5 дол. США млрд.
виплати за позаштатну роботу в 2019 р.10

[1] 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. [2] Запитання опитувальника: «Наскільки ймовірно, що ви почали би 
користуватися цим способом виплати заробітної плати на вимогу на дебетову картку, якби це було можливо?» [3] Запитання опитувальника: 
«Розставте способи виплат по порядку відповідно до того, як би вам хотілося отримувати свої кошти». [4] Запитання опитувальника: «Вкажіть 
ймовірність зазначених нижче варіантів поведінки, якщо ваш роботодавець запропонує вам виплату заробітної плати в режимі реального 
часу або якщо ви цього забажаєте чи потребуватимете». [5] Запитання опитувальника: «Яку найвищу комісію ви готові заплатити за те, щоб 
мати можливість отримати заробітну плату миттєво (за різних обставин)?» [6] Запитання опитувальника: «Врахуйте, що йдеться про комісію, 
яка сплачуватиметься щомісячно. Яку НАЙВИЩУ місячну комісію ви готові сплачувати за отримання миттєвих платежів?» [7] Запитання 
опитувальника: «А тепер уявіть ситуацію, що за таку послугу необхідно платити лише в разі надзвичайної ситуації, а вам негайно потрібні 
кошти. Яку НАЙВИЩУ суму ви готові сплатити в разі надзвичайної ситуації за миттєве отримання коштів?» [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] Дані VisaNet, календар 2019 року. 

надають перевагу виплатам 
на дебетову картку в режимі 
реального часу як основному 
спосому оплати3

Visa Direct транзакцій 
у 2019 р.10


