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• If you know something is 
wrong and you choose to 
do nothing, you become 
complicit.

Michael Woodford



ПРЕГЛЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

Дефинирање на етика, морален компас и морална храброст на внатрешните ревизори

IPPF и Кодексот на етика на IIA

Теорија на Бандура

Страв – опасност - храброст

Етика и притисок врз внатрешните ревизори

Притисок од политиката на организацијата

Заклучок 
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ЕТИКА - ДЕФИНИЦИЈА

• Терминот етика (ethics) потекнува 
од античкиот збор ἠθικός (ethikos), 

од ἦθος (ethos), со значење “навика, 

обичај”.
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Socrates: Father of Ethics



• “Етиката претставува гранка од филозофија која дефинира што е добро за поединецот и 
општеството и ја воспоставува природата на обврските или одговорностите кои 
поединците ги имаат кон себеси и во меѓусебните односи со другите.” 

Thomson Gale Encyclopedia 

• 1. дисциплина што општи со доброто и лошото и со моралните должности и обврски; … 

• 2а. збир на морални принципи или вредности;

• 2б. теорија или систем на морални вредности;

• 2в. принципи на однесување што управуваат со поединците или со групата 
(професионална етика)“

Merriam Webster Dictionary
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ЕТИКА - ДЕФИНИЦИЈА



МОРАЛЕН КОМПАС - ДЕФИНИЦИЈА

Внатрешно чувство што прави разлика помеѓу она што е правилно од она 
што е погрешно, функционирајќи како водилка (како иглата на компасот) 

за соодветно морално однесување.

Систем на верување на поединци, кој служи како водич за соодветно 
морално однесување.

Целосниот опсег на доблести или дејства што може да влијаат на другите и 
кои се достапни како избор за одредена личност, за група или за луѓето 

воопшто.



Морален компас е она внатре во нас кое ни кажува 
по која насока да се движиме кога треба да 
донесеме одлука која подразбира избор помеѓу 
правилно или погрешно.

Морален компас е како расудуваме за карактерот 
на одредена личност и за тоа дали таа ќе донесе 
морална и добра одлука. 
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МОРАЛНА ХРАБРОСТ - ДЕФИНИЦИЈА

 Морална храброст е храброст да се преземе акција 
од морални причини и покрај ризикот од негативни 
последици.

 Потребна е храброст да се преземе акција кога некој се 
сомнева или стравува за последиците.

 „Ништо не бара повеќе храброст и карактер од тоа да се 
биде во отворена опозиција на времето и мејнстримот, 
да се застане и гласно да се каже: Не! (Kurt Tucholsky, 

2001)

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ 9



Моралната храброст објаснува зошто 
одреден поединец постапува етички 
кога друг, кој доаѓа на истата точка на 
етичка одлука и на иста позиција, не 
се однесува етички (Schilpzand et al., 
2015;)
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МОРАЛНА ХРАБРОСТ И ХЕРОИЗАМ

 Моралната храброст покажува одредени сличности со 
херојството.

 Важна разлика помеѓу херојството и моралната храброст е тоа 
што во непосредната ситуација (како и потоа), херојот може да 
очекува позитивни социјални последици како аплауз или восхит.

 Спротивно на тоа, во ситуацијата со непосредна морална 
храброст (и честопати и потоа) лицето кое помага не може да 
очекува позитивни исходи, туку негативни социјални последици 
како што е навреда, исклучување или дури и кривичен прогон од 
еден или повеќе сторители.
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МОРАЛНА ХРАБРОСТ И ДОБЛЕСТ

 Во повеќето од своите расправи Платон ја позиционира храброста во контекст на војна.

 Аристотел во своите расправи за храброста во фокусот ги има војните.  

 Тој ја дефинира храброста како нешто што го резервираме за оние кои со смелост се 
соочуваат со стравот од смртта.

 Аристотел и Платон за храброста пишуваат како за доблест.

 За Аристотел сите доблести спаѓаат во два вида: 

 Доблест на мислата и

 Доблест на карактерот (морална доблест). 

 Доблест на мислите се развива преку образование додека моралните доблести се 
развиваат преку навика. 

 Храброста се развива преку навика и затоа претставува морална доблест.
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МОРАЛНА ХРАБРОСТ И ДОБЛЕСТ

 Моралните доблести зависат од златната средина. 

 Аристотел верувал дека и вишокот и недостатокот на моралните доблести можат да бидат катастрофални. 

 Само златната средина може да го произведе доброто.

 За да ја илустрира својата поента користејќи ја храброста како пример, Аристотел пишува: „Човекот кој 
избегнува и се плаши од сè и никогаш не опстојува на своето, станува кукавица, додека човекот кој воопшто не 
знае за страв и оди да се соочи со секоја опасност станува непромислен“.

 Храброста не е ниту да се плашиш од се ниту да не се плашиш од ништо; храброста е средина помеѓу двете. 
Поточно Аристотел пишува дека, „храбар е оној кој страда и се плаши од вистинските работи, поради вистински 
мотив, на вистински начин и во вистинско време, и кој покажува самодоверба на сличен начин“.

 Златната средина што произведува храброст е стравот од она од што е правилно да се плашиш. Во овој пасус 
Аристотел воведува уште еден важен елемент на храброста и на сите морални доблести: „за вистински мотив“.

 Аристотел верува дека само доблесните мотиви можат да произведат доблест. Затоа, чинот е манифестација на 
храброст само доколку има благородни цели.
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МОРАЛНА ХРАБРОСТ И ДОБЛЕСТ

 Како што рекол Аристотел, нашиот карактер се гради така што ги правиме 
истите работи одново и одново. Ако постојано давате искрени одговори, ќе 
се развиете во искрена личност. Исто како што свирачот на флејта станува 
добар флејтист преку многу вежбање. Затоа, постојаното неморално 
однесување е погодна почва за понеморално однесување. Учиме да 
дејствуваме храбро со вежбање, со работа. Вие станувате храбри со тоа што 
постапувате храбро. Исто како што учиш да свириш флејта свирејќи ја. 
(Karssing, Jeurissen, Zaal, 2017)
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МОРАЛНА ХРАБРОСТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РЕВИЗОРИ
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Да се биде непоколеблив и да се манифестира однесување со морална храброст претставува постапување кое е морално, односно да се направи она што 
внатрешниот ревизор верува дека е морално праведно. 

Внатрешниот ревизор треба да заземе став во околности кога тоа се бара од него и да има храброст да каже: „Ова не е во ред - ние се однесуваме 
погрешно“. 

Од внатрешниот ревизор се очекува да биде експерт кој секогаш ќе ја зборува вистината “truth teller”. 

Според античкиот филозоф Аристотел, храброста претставув ,,златна средина“ помеѓу кукавичлукот и непромисленоста, и каде таа златна средина е 
позиционирана, зависи од специфични околности. 

Амбиентот во кој работат внатрешните ревизори изобилува со широк спектар на ревизорски ангажмани, комуникација со различни нивоа на 
раководството, прибирање и оценка на ревизорски докази со различна моќ на веродостојност, при што притисоците врз внатрешните ревизори да 
прикажат подобра слика за работењето на субјектите на ревизија стануваат реалност. 

Организациската култура има силно влијание врз начинот на манифестирање на моралната храброста на внатрешните ревизори. 



МОРАЛЕН КОМПАС НА ВНАТРЕШНИТЕ РЕВИЗОРИ

 Од професионалните внатрешни ревизори може да се очекува да ја извршуваат својата работа внимателно, 
одговорно и на непоколеблив начин.

 Внимателно значи дека внатрешните ревизори треба постојано да размислуваат на критичен и систематски 
начин за нивните основни одговорности, поставувајќи си прашања како што се:

 Дали правилно ја извршувам мојата работа?

 Дали сум праведен во дадената ситуација? 

 Дали соодветно ги земам во предвид правата, интересите и благосостојбата на сите засегнати страни?

 Одговорно значи дека внатрешните ревизори се способни да објаснат како нивните постапки се вклопуваат во 
основните одговорности и задачи, како и во принципите, правилата, упатствата, законите и другите 
задолжителни барања кои се однесуваат на нивната професија.

 Непоколебливо значи дека внатрешните ревизори стојат цврсто кога се соочуваат со искушенија;тие не треба 
да се однесуваат неодговорно движејќи се по линијата на најмал отпор.
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МОРАЛЕН КОМПАС ЗА ВНАТРЕШНИТЕ РЕВИЗОРИ

За моралниот компас да биде 
ефективен, неопходно е принципите 
и правилата на однесување да бидат:

• идентификувани;

• препознаени и прифатени како задолжителни 
упатства и

• ставени во пракса.



МОРАЛЕН КОМПАС НА ВНАТРЕШНИТЕ РЕВИЗОРИ

 Како изгледа тој процес? 

 „Луѓето го следат своето однесување и условите под кои се случува, расудуваат во однос на своите 
морални стандарди и согледани околности, и ги регулираат своите постапки согласно последиците што 
ги чувствуваат на себе.’

 Како деца, учиме како треба да се однесуваме преку казните и наградите што ни се изречениво нашето 
воспитување. 

 Како што полека ги интернализираме стандардите за морално однесување, на крајот нашата мотивација 
повеќе не е надворешна, туку наместо тоа се наградуваме и казнуваме себеси. Со други зборови: луѓето 
сакаат да бидат задоволни со себе, па затоа се мотивирани да прават работи кои придонесуваат за 
нивното чувство на самопочит и сопствена вредност. Луѓето исто така сакаат да избегнуваат чувства на 
срам и вина предизвикани од неморално однесување. 

 „Моралните самосанкции го задржуваат однесувањето во согласност со моралните стандарди.“

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ 18



МОРАЛЕН КОМПАС ВО НОВАТА РАМКА ЗА МЕЃУНАРОДНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

Морален компас 
на внатрешните 
ревизори



МОРАЛЕН КОМПАС НА ВНАТРЕШНИТЕ
РЕВИЗОРИ

Моралниот компас на внатрешните ревизори 
првично се одредува според нивните сопствени 
вредности, норми, верувања и убедувања.

IPPF го опфаќа моралниот компас за 
професионална пракса на внатрешните ревизори 
кој се состои од:

• Принципи кои се релевантни за професионална практика на 
внатрешната ревизија и

• Правила на однесување на кои се очекува дека ќе се 
придржуваат внатрешните ревизори.



КОДЕКС НА ЕТИКА НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ -ЧЕТИРИ 
ПРИНЦИПИ
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Интегритет

ОбјективностДоверливост

Компетентност



КОДЕКС НА ЕТИКА НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ -ЧЕТИРИ СТОЛБА
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те

т • Интегритетот на 
интерните 
ревизори 
воспоставува 
доверба и со тоа 
ја обезбедува 
основата за 
потпирање на 
нивното 
расудување. О

б
је

кт
и

вн
о

ст

• Интерните ревизори го 
демонстрираат
највисокиот степен на 
професионална 
објективност при 
собирање, оценување и 
комуницирање на 
информациите за 
активноста или процесот 
кој што е предмет на 
ревизија. Интерните 
ревизори прават 
балансирана проценка 
на сите релевантни 
околности и не се под 
влијание на сопствени 
или туѓи интереси при 
формулирањето на 
своите заклучоци.

Д
о

ве
р

л
и

во
ст • Интерните 

ревизори ја 
почитуваат 
вредноста и 
сопственоста на 
информациите кои 
што ги добиваат и 
не обелоденуваат 
информации без 
соодветно 
овластување, освен 
доколку имаат 
законска или 
професионална 
обврска да го 
сторат тоа.

К
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст • Интерните 
ревизори ги 
применуваат 
знаењето, 
вештините и 
искуството 
неопходни за 
спроведување на 
услугите на 
интерната 
ревизија



ТЕОРИЈА НА БАНДУРА

Според Алберт 
Бандура моралното 
дејствување е нешто 
повеќе од (Bandura, 

A., 2016):

Препознавање на 
моралната димензија на 

проблематична ситуација и

Примена на нашиот 
морален компас во 

дадената проблематична 
ситуација за да дојдеме до 

вистински морален 
заклучок.

Суштината на 
теоријата на Бандура 

е дека нашиот 
морален компас не е 

автоматски „вклучен“, 
туку дека мора да 
биде активиран“.



ТЕОРИЈА НА БАНДУРА

• Моралната храброст ја демонстрираат внатрешните 
ревизори кои постапуваат според нивниот морален 
компас кога се соочуваат со опасност.

• Моралната храброст започнува со моралниот компас.

• Суштината на теоријата на Бандура е дека нашиот 
морален компас не се „вклучува“ автоматски, туку треба 
да се „активира“. Или, попрецизно кажано: „Моралните 
стандарди не функционираат како фиксни регулатори 
на однесувањето. Механизмите за саморегулација не 
функционираат освен ако не се активираат….“

Морална храброст



ТЕОРИЈА НА БАНДУРА
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Бандура
дефинира осум 

стратегии што ги 
користиме за да 
си овозможиме 

да се исклучиме 
или да не го 
активираме 

нашиот морален 
компас:

1.Морално оправдување;

2.Користење на еуфемистички јазик;

3.Поволна споредба;

4.Префрлање (поместување) на одговорностите;

5.Дифузија на одговорностите;

6.Дехуманизација на жртвите;

7.Пренесување на вината на жртвите и

8.Банализирање, негирање или погрешно 
претставување на последиците.



ТЕОРИЈА НА БАНДУРА
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Кога луѓето не ги 
препознаваат и/или 
прифаќаат моралните 
импликации на 
активностите, нивниот 
морален компас нема да 
се активира.

01
Во екстремни случаи, 
ова води до „аморален 
универзум“.

02
Во аморален универзум, 
поимите како добро и 
зло не важат.

03
Значи, ова е свет без 
етика, без морален 
компас.

04
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Познавање 
на 

моралниот 
компас

Професионално  
расудување

Морален 
компас 

во пракса

Морална 
храброст

Опасност

Моралната 
храброст го 
премостува 
јазор помеѓу 
носењето на 
одлуките и 
постапувањето 
според нив.



МОРАЛНА ХРАБРОСТ И СТРАВ

Опасностите создаваат страв, а без страв нема храброст, односно ниту едно дејствие што 
бара храброст не се презема без да постои определено ниво на страв. Спротивно на тоа, 
доколку не треба да се надмине стравот, преземената активност сепак не е храбра. Стравот 
заедно со практичноста и рамнодушноста  претставува една од најголемите антитези на 
храброста - стравот да биде посуштинска и помоќна емоција (Lipsius, M. & Claassen, R. 2016).

Липсиус (Lipsius) и Класен (Claassen) дефинираат четири извори на страв, а со тоа и четири 
типа на опасност:

• Страв од неизвесност

• Страв од социјалното исклучување

• Страв од убедувањето дека ќе мора да се издржи некое страдање

• Страв од загуба на статусот.
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ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ И ОПАСНОСТ

Опасност 

Страв

Храброст 
Стравот е една од главните антитези на храброста. 
„Храброста не е отсуство на страв, туку триумф над 
него.“ И: „Бестрашноста е глупост. Храброста не е 
да дозволиш стравот да те победи“(Nelson 

Mandela) 

Без страв нема храброст. Стравот во суштина е корисна емоција. Тој ви помага да 
останете будни. Но, стравот може да ве замрзне оставајќи ве неспособни да го 
направите она што е потребно.

Опасностите 
создаваат страв.



СТРАВ – ОПАСНОСТ - ХРАБРОСТ
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Количина на опасност со кои се соочуваат 
внатрешните ревизори при вршењето на 

нивната работа

Важноста на храброста
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СТРАВ – ОПАСНОСТ - ХРАБРОСТ
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Доколку не 
постои страв, 

Нема да 
биде 
потребна 
морална 
храброст. 

Успешното 
практикување на 

храбро однесување 
доведува до 

намалување на 
субјективниот 

страв и на крајот до 
состојба на 

бестрашност.

Храброста 
прераснува во 
бестрашност.



СТРАВ – ОПАСНОСТ - ХРАБРОСТ
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 Во идеални случаи, ревизорите ја извршуваат својата работа на внимателен, одговорен и непоколеблив 
начин.

 Да се биде непоколеблив нагласува многу различен тип на проблем. Знаете што е вистинската работа, 
знаете каков начин на дејствување би бил внимателен и одговорен, но постојат опасности што го 
отежнуваат постапувањето според оваа расудување. Како што е опасноста дека преземањето акција ќе 
му наштети на вашиот однос со другите, или опасностите за вашиот кредибилитет или ефективност. 

 Преземањето дејствија може исто така да ја загрози вашата позиција, или можеби дури и вашата работа и 
кариера. 

 Значи, потребна е храброст: храброст да го правите она што ви го кажува вашиот морален компас, и 
покрај опасностите. 

 И тоа може да биде вистински тест за храброста.



СТРАВ – ОПАСНОСТ - ХРАБРОСТ
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 Треба да правиме разлика помеѓу храбро дејствување и бестрашност. 

 Со редовно соочување со опасноста, храброста може да прерасне во бестрашност: 

 „Успешното практикување на храбро однесување доведува до намалување на субјективниот страв и 
конечно до состојба на бестрашност. Храброста прераснува во бестрашност. Луѓето кои учат да скокаат со 
падобран од авион покажуваат храброст кога се истрајни во своите скокови и покрај субјективниот страв. 
Ветераните падобранци, кои успешно се прилагодени на ситуацијата, повеќе не чувствуваат страв кога 
скокаат; тие преминуваат од храброст кон бестрашност.“ 

 А она што важи за скокањето со падобран, сосема разбирливо може да важи и за соочување со колегите и 
менаџерите при соопштување на непријатна вистина.
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ЕТИКА И ПРИТИСОК: РАМКА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

Рамката илустрира широка палета на ризици 

поврзани со притисоците кои можат да влијаат на 

етичкото однесување на внатрешните ревизори –

позитивно, негативно или неутрално и виталното 

значење на кодексот на етичкото однесување. 

Рамката исто така илустрира дека 

професионалниот кодекс на етика се разликува од 

од кодексот на етика на организацијата.

Студијата е базирана на истражување 
комплетирано од страна на 14.518 
испитаници од 166 земји.

Храброст 



ПРИТИСОК ОД ПОЛИТИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА -

ORGANISATIONAL POLITICAL PRESSURE

Притисок од политиките на организацијата – што е тоа?

• Ситуација во која поединците на лидерски позиции го користат својот 
авторитет за да постигнат лична корист, или да ја заштитат организација, со 
обид да манипулираат со активноста на внатрешната ревизија или со 
извештаите на внатрешната ревизија. Таквата манипулација може да 
резултира со активности за ограничување на опсегот на ревизорските 
активности, потиснување на наодите од ревизијата или поткопување на 
кредибилитетот на главниот извршен ревизор или активноста на 
внатрешната ревизија. (CBOK, 2015)



ETHICS AND PRESSURE: BALANCING 

THE INTERNAL AUDIT PROFESSION
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Притисок да 

се променат 

наодите во 

ревизија

34%
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ETHICS AND PRESSURE: BALANCING 

THE INTERNAL AUDIT PROFESSION



ПРИТИСОКОТ ЗА 
ПРОМЕНА НА 
НАОДИТЕ ОД 
РЕВИЗИЈАТА 
(СПОРЕДБА ПОМЕЃУ 
ПОЛОВИТЕ)
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ETHICS AND PRESSURE: BALANCING 

THE INTERNAL AUDIT PROFESSION



ПОСЛЕДИЦИ ОД 
ОТПОРОТ НА 
ПРИТИСОКОТ ЗА 
ПРОМЕНА НА 
НАОДИТЕ ОД 
РЕВИЗИЈАТА
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ETHICS AND PRESSURE: BALANCING 

THE INTERNAL AUDIT PROFESSION
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Лични закани

Обид за малтретирање

Закани и навреди

Обид за заплашување од извршниот директор

Закана за одмазда од страна на извршниот директор

Непријателски услови за работа, стрес што резултира со здравствени проблеми

Непријателска средина

Тивок третман

Третман како да не е дел од тимот / тимски играч

Недостаток на поддршка — тон на врвот

Континуирано преиспитување на методите на ревизија

Трансвер на прашања/проблеми на друга функција која е подалеку од службата за внатрешна ревизија

Можност за аутсорсинг, или вистински аутсорсинг на одделот

Губење на добри работни релации/односи

Организациски унапредувања за слични звања и позиции не го директорот на внатрешната ревизија

Пристапот до информации е ограничен

Надворешен консултант за преглед на активностите на внатрешната ревизија

Стагнација

Престанок на работен однос

Намалување на часовите за службата за внатрешна ревизија и други.



ПРИТИСОК ОД ПОЛИТИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Четири категории на притисок од политиката на 
организацијата: 

Поттиснување на наодите од внатрешната 
ревизија

Намалување на делокругот на внатрешната 
ревизија

Насочување на внатрешната ревизија кон области со помал ризик, 
особено за користење на ревизијата за дискредитација на субјектот 

на ревизија

Поткопување на кредибилитетот на 
функцијата за внатрешна ревизија



ПРИТИСОК ОД 
ПОЛИТИКАТА НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 Притисокот од политиката на
организацијата може да има и 
позитивни ефекти, на пример со 
„охрабрување на внатрешните 
ревизори да се занимаваат со ризични 
области или да ги поттикне да излезат 
од нивната зона на удобност при 
решавање на нови и важни прашања за 
организацијата“.
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ПРИТИСОК ОД ПОЛИТИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 Храброста ни овозможува да се спротивставиме и да го надминеме нашиот страв. 

 „Храброста е вистинскиот одговор на импулс да се бега и да не се преземе товарот на одговорноста. 
Храброста е од суштинско значење затоа што многу работи кои се правилни и вредни во животот 
може да се постигнат само ако постои спремноста да се ризикува нешто за нив.“

 Аристотел сметал дека храброста е доблест што лежи на златната средина меѓу двете крајности на 
храброст и непромисленост. 

 Затоа, храброста е вештина да се најде точната златна средина, земајќи ги предвид сите околности 
на ситуацијата: што е најефикасно решение за постигнување на целта, без соочување со непотребни 
опасности? Значи стекнувањето добро разбирање на храброста бара пред сè стекнување добар 
увид во двете крајности: храброста и непромисленоста. 

 Само тогаш можеме да продолжиме до златната средина, со цел подобро да ја разбереме 
храброста.
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ПРИТИСОК ОД ПОЛИТИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 Сè започнува со препознавање критични ситуации. 

 Можете да почнете да развивате храброст само ако разберете во кои ситуации 
„можевте или би можеле да бидете храбри“. 

 Критични ситуации се ситуации во кои можете да направите разлика. 
„Ситуации кои се тешки и болни. Потребен е реализам за да се препознаат овие 
тешки ситуации. Нашиот прв импулс е да погледнеме настрана, да не правиме 
ништо, да молчиме или да ја банализираме сериозноста на ситуацијата. 
Признавањето дека ситуацијата е критична инспирира храброст. Во спротивно, 
единствената преостаната опција е кукавичлук.“
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ПРИТИСОК ОД ПОЛИТИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 Критичните ситуации се ситуации кога треба да изберете:

 Дали да интервенирате или да дозволите само да помине?

 Дали зборувате гласно или ја држите устата затворена?

 Дали заземате став или ја држите главата надолу?

 Дали ги повикувате луѓето на одговорност или ја голтате вашата 
критика/премолчувате?

 Дали го решавате проблемот или чекате да видите?
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ПРИТИСОК ОД ПОЛИТИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 Критичните ситуации не се тривијални настани, туку ситуации каде што од 
витално значење е да се направи разлика. 

 Според Кидер, храброста е уште поважна во ситуации каде што 
неинтервенирањето има директни опипливи последици кои:

 водат кон сериозни штети; 

 се непоправливи; и

 влијаат на голем број луѓе.
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МАЛА ХРАБРОСТ ЗА ПОЧЕТОК

 Откако ќе сфатите дека ситуацијата е критична, треба да го користите вашиот здрав разум за да ја најде златната средина помеѓу 
кукавичлукот и непромисленоста. 

 Тоа бара правење клучна разлика: „Не е случај да сме кукавици, непромислени или храбри; наместо тоа, ние покажуваме 
кукавичко, непромислено или храбро однесување зависно од конкретните ситуации“.

 На моралната храброст сеуште се гледа како на прашање за се или ништо. 

 Да се потсетиме на свиркачите кои честопати плаќаат голема цена за нивните откритија. Или да ги земеме за пример моралните 
херои како Сократ, Мартин Лутер Кинг, Ганди и Мандела. Нивните судбини – смртна казна, атентат, 26 години затвор – не се 
многу охрабрувачки. Животните приказни на таквите луѓе можат да бидат инспиративни,но примерите што тие ги поставуваат 
може да ја парализираат и акцијата. 

 Социјалниот психолог Зимбардо верува дека многу обични луѓе се способни за многу храбри постапки.

 “Тие постапки можеби не се секогаш големи и незаборавни дела, но тоа не е секогаш неопходно. Понекогаш сè што е потребно е 
да се постави критичко прашање или да се укаже на извршниот директор на основните вредности на организацијата. Секој има 
способност да стане херој до еден степен или друг. Понекогаш можеби нема да го сфатите тоа. За некого тоа може да биде мал 
гест како држење отворена врата и велејќи им „здраво“. Сите ние сме херои за некого“.

 „Мали дела наместо херојство“
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МАЛА ХРАБРОСТ ЗА ПОЧЕТОК
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Меѓу научените лекции за тоа како да се справиме со притисокот на организациската 
политика при извршување на должностите на внатрешната ревизија се следниве:

• Познавајте ја културата на организацијата, но разберете дека таа може да се промени. „Една од работите 
што не изненадува е колку брзо организациската клима може да се промени“

• Потребна е деловна способност/свесност. За да покаже вредност и да изгради кредибилитет, внатрешната 
ревизија мора да покаже солидно познавање на бизнисот и неговите стратегии и да го примени тоа знаење во 
проценката на ризикот, се вели во извештајот. „Би сакале да видиме внатрешните ревизори да комуницираат 
поефективно од деловна гледна точка“.

• Антиципирање на притисокот на политиките. Некои ГИР, според извештајот, опишале модели на одлучување 
што ги развиле за да им помогнат да ја проценат важноста на некој проблем. Тие, исто така, известиле дека е од 
витално значење да се изградат релации пред време за подобро да се разберат образложението и 
стимулациите на другите засегнати страни. Исто така, важно однапред да се добие потребната поддршка од 
страна на одборот за ревизија.

• Фактите се ваш пријател. ГИР ја истакнале важноста на објективни, точни и целосни податоци, темелна 
ревизорска работа и анализа и разбирање на ефектот на наодите од ревизијата врз организацијата.
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Управување со 
опасноста во 
внатрешната 

ревизија

Познавање на 
самиот семеси

Подлабока 
анализа: 
познавање на 
организацијата

Развивање на 
вистински 
вештини

Препознавање 
на критични 
ситуации

Бидете 
подготвени Подгответе 

се самите 
себеси

Нагласете ги 
заедничките 
цели

Фактите се 
вашиот 
пријател

Повелба за 
ревизија

• A — Identify all of the alternatives.

• C — Consider and evaluate all of the alternatives and 
the consequences of the choices (pros and cons), and 
document and challenge your own reasoning.

• T — Take action by choosing the best one.

ACT framework for stressful 
situations

Секогаш останете смирени. 

Бројте до десет. 

Разберете дека вака се игра на играта и не ја сфаќајте лично. 

Не се работи за вас како личност, туку за улогата што ја исполнувате.



ПЕРСОНАЛНИ АЛАТКИ ЗА ХРАБРА АКЦИЈА НА ВНАТРЕШНИТЕ 
РЕВИЗОРИ

Храброст - подготвеност да 
се пријави ризик поврзан со 

работното место;

Силен етички компас - јасно 
разбирање за тоа што е 

правилно, а што не е во ред;

Одлични вештини за 
комуникација - во 

комбинација со проактивна 
идентификација за тоа како 
да се користат тие вештини;

Професионализам - во стил 
и посветеност на 

највисоките стандарди;

Смиреност - иако ова може 
да се смета како 

супкомпонента на 
професионализам, многу од 

внатрешните ревизори се 
борат да останат мирни во 

преземањето на потребните 
дејства;

Личен интегритет - кој 
треба да се демонстрира 

секојдневно така што секој 
член на организацијата да 

може да го препознае и

Праведност - подготвеност 
да бидат испрашувани и да 

се земат во предвид 
алтернативни гледишта.



ПЕРСОНАЛНИ АЛАТКИ ЗА ХРАБРА АКЦИЈА НА ВНАТРЕШНИТЕ 
РЕВИЗОРИ

 При манифестирање на моралната храброст внатрешните ревизори треба да:  

 Ги препознаат критичните ситуации за кои е потребна храброст;

 Ги препознаат опасностите;

 Согледаат дека овие опасности се во голема мера предвидливи;

 Ги дефинираат алтернативите на можни храбри акции;

 Ги идентификуваат алатките кои поддржуваат храбра акција.



ЗАКЛУЧОК

 Според филозофот Аристотел, храброста е златната 
средина помеѓу кукавичлукот и непромисленоста, а каде 
лежи таа златна средина зависи од конкретните околности.

 Дел од притисокот врз внатрешните ревизори може да 
настане едноставно затоа што постои несогласување во 
однос на фактите или импликациите на фактите. 

 Во The Politics of Internal Auditing ова го нарекува „сива зона“. 

 Да го правиш она што веруваш дека е морално праведно 
наспроти опасноста бара морална храброст.
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ЗАКЛУЧОК

Richard Chambers, претседател на IIA, во неговата статија објавена во 2019 
година под наслов If you see something – say something го пишува следново. 

• Да се зборува за сознанија кои не се во делокругот на нашата ревизија може да бара детски 
ракавици – не боксерски ракавици. Кога ќе откриете проблеми, начинот на кој ќе укажете на 
проблемот може да определи дали на вас ќе гледаат како на помош или на некој што сака да 
биде сезнајко, како доверлив извор на информации или како кодош. Секогаш кога ќе 
забележите мал проблем, не мора да викате од кровот. Но, ако видите нешто погрешно и сте 
внатрешен ревизор, треба да кажете нешто и честопати треба брзо и претпазливо да го кажете 
тоа. Не треба да користите обвинувачки тон и не теба да префрлате вина некому. Ако сте член 
во тимот за ревизија известете го вашиот лидер на тимот. Ако известувате директно до 
главниот извршен ревизор (CAE) споделете ја информацијата со него. Ако сте главен извршен 
ревизор (CAE) тогаш споделете ја информацијата со менаџментот или доколку менаџментот е 
инволвиран или не реагира, тогаш споделете ја информацијата со одборот за ревизија.
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• Во изминативе неколку месеци пишував и зборував за ризиците од дефицит на 
храброст кои се присутни во нашата професија. Ние мораме постојано да го 
проверуваме сопствениот морален компас за да потврдиме дека ние делуваме етички 
и храбро во извршувањето на нашите одговорности. Кога ќе забележите дека нешто не 
е во ред (дури и ако тоа не е во делокругот на вашата ревизија), имате можност и 
обврска да ги споделите потребните информации кои можат да ѝ помогнат на вашата 
организација. Некои луѓе можеби ќе ве доживуваат како кодош. Но во многу случаи 
оние кои ве етикетираат како кодош се лути што се откриени во нивното незаконско 
однесување. За нашата организација и останатите кои можат да бидат под закана или 
оштетени од незаконско однесување, кратенката SNITCH едноставно значи (Share 
Needed Information That Can Help – SNITCH) сподели ги потребните информации кои 
можат да помогнат (Richard Chambers 2019).

На крајот од статијата авторот заклучува: 
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❝No matter how well trained, every internal auditor must deal with 
challenges to their judgment and to their core ethical values. How 
they handle those pressures determines the value of the 

profession.❞ (CBOK, IIA)

❝Без разлика колку добро е обучен, секој внатрешен ревизор 
мора да се справи со предизвиците на своето расудување и на 
своите основни етички вредности. Начинот на кој се справуваат 
со овие притисоци ја одредува вредноста на професијата.❞
(CBOK, IIA)



БЛАГОДАРАМ
НА
ВНИМАНИЕТО
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