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Реагування на вплив 
мегатрендів
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■ Демографія
■ Розширення 

можливостей
для особистості

■ Високоефективні 
технології

■ Економічні 
взаємозв’язки

■ Державний борг
■ Зміна балансу в 

економіці

■ Зміни клімату
■ Дефіцит ресурсів
■ Урбанізація

Глобальні тренди (KPMG Future State 2030)
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Демографічні зміни

Свідчення
зміни
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Демографічні зміни

Наслідки
демографії

The consequences of demographics

Старіння
населення світу

Державні пенсійні
системи знаходяться

під тиском

Збільшення витрат
на медичне

обслуговування

Можливості та ризики для молоді
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Свідчення
зміни

Зростання ролі громадян
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Наслідки розширення
можливостей для 

особистості

Підвищення доходів,
збільшення очікувань

Збільшення нерівності в розподілі доходів
в межах країни створює потенціал для 

більшого соціального неспокою

Освіта протягом життя, яка забезпечує
можливості для

розвитку особистості

Збільшення зв’язків
між народами

Більш швидке поширення
інформації через соціальні
засоби комунікації спонукає

людей до дій

Зростання ролі громадян
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Свідчення
зміни

Розвиток технологій
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Наслідки запровадження 
високоефективних 

технологій

0 1 0 11
0 0 0 11
1 0 1 0 0 0
0 0 0 1

Трансформування
спілкування

Великі обсяги
даних

Нечіткість меж між тим,
що вважається

публічним та приватним

Зміна безпеки та політик  щодо 
попередження кібрезлочинів

Моделі нових
соціальних послуг

Нове майбутнє
виробництва

Перетворення
на транспорті

Розвиток технологій
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Свідчення
зміни

Економічний взаємозв’язок
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Державний борг

Наслідки державного 
боргу

Менша здатність впливати 
на майбутні

фінансові потрясіння

Більше
глобальних

ринкових ризиківСтаріюче населення
поглиблює державний борг
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Свідчення
зміни

Державний борг

Якщо сучасні тренди продовжуватимуться 
і надалі, то рівень державного боргу країн 
світу досягне

ВВП до 2035 року.
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FACT:FACT:FACT:FACT:

Свідчення
зміни

Зміна балансу сил в економіці
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FACT:FACT:FACT:FACT:

Наслідки зміни 
економічної влади

«Глобальний південь»
як рушійна сила

зростання

Виникаючий
багатополюсний
світовий порядок

Інновація як джерело
стабільного зростання

Збільшення бази
споживання формує нові

економічні можливості

Зміна балансу сил в економіці
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Свідчення
зміни

Кліматичні зміни
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Свідчення
зміни

Кліматичні зміни
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Свідчення
зміни

Дефіцит ресурсів чи достаток ресурсів?



19© 2016 ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. 

Document Classification: KPMG Confidential

Свідчення
зміни

Урбанізація
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Свідчення
зміни

Урбанізація
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Оцінити тренди та 
знайти рішення 

Звільнитися від 
стереотипів (зокрема 
щодо жінки у бізнесі)

Заохочувати 
різноманіття 

(покоління, стать, 
досвід тощо)

Знатися на нових 
технологіях, помічати 

неочевидне

Готувати нові команди 
(віртуальність, 

мобільність, навички)
Розвивати таланти 
існуючої команди

Тим, хто шукає та знаходить, варто почитати:
Dick Bolles What Color is Your Parachute?
David Meister The Trusted Advisor

Будьте зажди готові до нестримних змін!

http://www.jobhuntersbible.com/
http://davidmaister.com/


Now 
or never

2016 Global CEO Outlook 



The next 3 years
will be a time of unprecedented
change and significance for
businesses around the world,
but growth will be moderate

it’s now or never
For
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CEOs



CEOs

72%
believe that the next 3 years will
be more critical for their industry
than the previous 50
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However, change 
does not come easy

70%
saying they are concerned about 
the number of issues which are 
now mission-critical, and in which 
they have little personal 
experience

with
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The competitive environment 
continues to intensify
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CEOs’
concerns include:
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88% The loyalty of
their customers



CEOs’
concerns include:
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88%
Impact of the global 
economy on their 
company if global 
economic growth is 
less than they project



CEOs’
concerns include:
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86%

The amount of time 
they personally have
to think about the 
forces of disruption 
and innovation shaping 
their company’s future



CEOs’
concerns include:
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86%
How the millennials and 
their differing needs will 
change their business



CEOs’
concerns include:
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85%
Having to consider the 
integration of basic automated 
business processes…
with artificial intelligence
and cognitive processes



CEOs’
concerns include:
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85%
Whether their organization
is staying on top of what’s 
next in services/products



To address these concerns 
CEOs know they need to
evoke significant change
within their organizations
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Transformation

indicated their companies 
will likely be transformed 
into a significantly different 
entity… 41%
in the next 3 years 
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CEOs identified new technology
as a key enabler to accelerate
their transformative strategies
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was the biggest factor 
contributing to company growth… 
after global economic factors
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technology



was the biggest factor 
contributing to company growth… 
after global economic factors

Top three strategic priorities for 
CEOs over the next year are:
fostering innovation, 
stronger client focus and 
implementing disruptive technology

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”). KPMG International provides no client 
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technology



Future Skills
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emerging
SKILLS GAPS

Faced with significant 
transformation plans and ever 
advancing technology, 99 percent 
of CEOs report taking action                 
to develop existing or future 
talent. In line with these                
finding, most CEOs report                
some level of 

99%
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Developing Talent

50%
Report skills gaps in key 
business functions. This will 
likely create challenges…

96%
Of CEOs who plan to increase 
their headcount over the next 3 
years. This is up…

For the

Over

78% In last year’s survey
from



CEOs recognize they need to change 
the way they conduct business

1 in 5 CEOs will be spending money on 
business model transformation
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58%
will be expanding 
capabilities through 
collaborative growth 
e.g. alliances, joint ventures, 
partnerships

70%
believe they need to 
improve their data 
and analytics 
capabilities



it’s now or never
for CEOs

In summary
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To find out more:

Findings based on a study of the 3 year 
outlook of nearly 1,300 CEOs, from global 
businesses with annual revenues greater than 
US$500 million; 30% have greater than 
US$10bn in revenues.

kpmg.com/CEOoutlook

#CEOoutlook
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Shaping the 
environment e.g. 
regulation, ethics

Competitive 
environment

Growth, 
sustainability 

& value

Reward & 
remuneration

The CEO Radar

Technology & 
systems

Managing 
shareholders

Communication

Leadership role 
modelling

Process Product 
portfolio

KPIs, measures 
&  targets

Productivity

R&D

Values & 
markets

Politics & 
stakeholders

Clients

Staff

Managing 
investors

Organic & 
inorganic growth Shareholders

Products

Talent, diversity & 
inclusion

Tax strategy, 
performance & 
transparency
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