
Очікують зростання 
компанії протягом 
наступного року.

Очікують зростання 
протягом наступних 
трьох років.88% 86%

Комунальні підприємства у всьому світі відчувають вплив роздрібнення ринку. Прогресивні керівники наразі 
впроваджують нові технології для розвитку інновацій та трансформації своїх компаній на комунальні 
підприємства майбутнього.
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Когнітивні технології та автоматизація змінюють наші підходи до ведення бізнесу. Організації повинні прагнути бути 
інноваційними та використовувати можливості для впровадження розумних технологій, щоб залишатися 
конкурентоспроможними.

© 2018 ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації 
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), що зареєстрована відповідно до законодавтсва Швейцарії. Усі права застережені. KPMG та логотип 
KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.

Ресурс: Disrupt and grow, 2017 CEO Outlook Survey, KPMG International, 2017.

2017 KPMG CEO Outlook: Електроенергія 
та комунальні підприємства 

62%

Інфраструктуру
Розробку нових 

продуктів та послуг 
Дотримання 

нормативних вимог

77% 66%

Пілотування нових 
технологій

Впровадження 
когнітивних технологій

Оптимальне 
використання аналітики

Керівники, які впевнені 
у подальшому 
зростанні

Головні технологічні 
виклики, які турбують 
керівників:
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Інструменти для збору 
та обробки даних Когнітивну автоматизацію Інтернет речей 
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Комунальні підприємства нарощують інвестиції у когнітивні технології, збір даних та їх аналіз з метою 
досягнення росту. 

Інвестиції будуть 
спрямовані на:



Енергетичний сектор — це неймовірна галузь зараз. Інноваційні технології повністю змінюють те, як ми працюємо, а 
керівники міжнародних нафтових і газових компаній визнають, що технології, впроваджені належним чином, 
дозволять нам досягти дійсно великих змін.

Регіна Мейор, Глобальний лідер практики енергетики та природніх ресурсів

Антон Оусов, Глобальний керівник нафтогазової практики

Діджиталізація галузі наразі є на порядку денному в усіх керівників міжнародних нафтогазових компаній. Ми постійно чуємо про це 
в усіх наших дискусіях із клієнтами, оскільки концепції автоматизації праці та когнітивних технологій вивчаються в масштабах усієї 
галузі. Разом із такою можливістю прориву виникають ризик та стурбованість, проте компанії, які увійдуть у нове цифрове 
середовище, будуть процвітати.
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Керівники стурбовані, що впровадження технологій викличе появу нових проблем.
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KPMG є надійним партнером завдяки глобальній мережі та міжнародному досвіду роботи над проектами в енергетичному секторі. 
Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб обговорити питання аудиту, податкового, юридичного, управлінського та 
фінансового консультування..
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