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Завдяки кар'єрі у внутрішньому аудиті, що
охоплює корпоративний, державний та
неприбутковий сектори, він ділиться своїми
прогресивними ідеями щодо сьогоднішніх
проблем, які впливають на професію.

The college graduates entering the
workforce now are the first of a new
generation of young people known as
Generation Z, defined as those born
between 1996 and 2010. Gen Z is expected
to make up one-fifth of the labor force by
2021. I suggest we welcome this fresh talent
with open arms, as not only are they our
future, but they will be critical to positioning
internal audit where it needs to be over the
next decade.

In 1996, DVDs were launched in Japan, the
number of internet host computers jumped
in one year from 1 million to 10 million, and
Microsoft launched Windows 4.0. Clearly,
Gen Z was born into a digital world — these
new college graduates likely don't
remember a time without iPhones, touch
screens, and virtual meetings.
So as we talk about things such as digital
transformation and using automated
software, sophisticated algorithms, and
artificial intelligence to do our work, we
have to remember it all means something
totally different to members of Gen Z than
to those of us who have been working for
the past 20 years. A skills assessment of the

Сьогодні
випускники
коледжів,
які
досягли працездатного віку, є першим
поколінням молодих людей відомих як
покоління Z, тобто ті, які народилися між
1996 та 2010 роками. Очікується, що до
2021 року покоління Z становитиме п'яту
частину всієї робочої сили. Ми щиро
вітаємо
цих
талановитих
молодих
спеціалістів не тільки тому що вони є
нашим майбутнім, але й тому, що саме
вони протягом наступного десятиліття
відіграватимуть ключову роль при
визначенні місця внутрішнього аудиту.
У 1996 році в Японії були випущені перші
DVD, кількість хост-комп'ютерів Інтернету
зросла з 1 до 10 мільйонів протягом року,
компанія Microsoft випустила Windows
4.0.
Очевидно,
що
покоління
Z
народилось в цифровому світі - ці нові
випускники коледжів, ймовірно, не
пам'ятають часу без iPhone, сенсорних
екранів і віртуальних зустрічей.
Відповідно, коли ми говоримо про такі
речі, як цифрова трансформація і
використання
автоматизованого
програмного забезпечення, складних
алгоритмів і штучного інтелекту для
виконання нашої роботи, ми повинні
пам'ятати, що все це означає щось зовсім
інше для покоління Z, ніж для тих, хто
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internal audit team should show the need працював протягом останніх 20 років.
for this digital-is-second-nature thinking to Щоб
насправді
змінити
практики
truly transform internal audit practices.
внутрішнього аудиту оцінка навичок
команди повинна показувати необхідність
цифрового мислення.
На відміну від своїх попередників
Gen Z graduates are children of a recession Мілленіалів, представники покоління Z є
and are seen, as a result, as people who дітьми
рецесії
і,
як
наслідок,
focus strongly on stability, security, and a сприймаються як люди, які зосереджені
solid paycheck, unlike their elders, the на стабільності, безпеці та надійній
millennials. They have lived through the зарплаті. Вони бачили появу #MeToo, і в
#MeToo awakening, and as a result expect результаті очікують, що керівництво буде
management to be honest and transparent. чесним
і
відвертим.
Як
цифрові
As digital natives, their brains are wired to уродженці, вони вважають, що папір є
think paper is wasteful, to be amused (or марнотратством, вони дивуються (або
frustrated) if devices aren't connected, to засмучуються) коли якісь прилади не
routinely pull information from all over the підключені до інтернету, щоб постійно
world, and to understand the possibilities завантажувати інформацію з усього світу,
zettabytes of data provide.
і щоб розуміти можливості, які надають
зеттабайти даних.
Нещодавно
я
подивився
епізод
I recently watched a Seinfeld episode where Сайнфельда, де Джеррі ображається на
Jerry is offended that "The Maestro" те, що "Маестро" заявляє, що в Тоскані
declares there are no houses anywhere in немає будинків для оренди. "Якби тільки
Tuscany to rent. "If only there was some way був якийсь спосіб дізнатися", говорить
to find out," Jerry says, determined to prove Джеррі, вирішивши довести, що Маестро
The Maestro wrong.
помиляється.
Важко собі уявити, що у 1995 році, коли
It's mind boggling to think back to 1995 було знято цей епізод, майже неможливо
when this episode was shot and how nearly було отримати такого роду інформацію,
impossible it was to easily get that type of та порівняти з сьогоденням, коли за лічені
information, to today when you can find секунди ви можете знайти приміщення
places to rent in Tuscany in seconds on your для оренди в Тоскані використовуючи
personal phone. The world has changed ваш особистий телефон. Світ стрімко
drastically in the span of Gen Z and we must змінився за часи покоління Z, і ми
be cognizant of our differing baselines to повинні усвідомлювати різницю нашого
take full advantage of this new crop of підґрунтя,
щоб
повною
мірою
talent.
скористатися
перевагами
нового
покоління талантів.
Такі випускники коледжів є незалежними
These incoming college graduates are та
конкурентоспроможними.
Однак,
known to be independent and competitive. нещодавнє дослідження з використанням
And yet, a recent study using the UCLA шкали самотності UCLA, що визначає як
Loneliness Scale to measure how often a часто людина відчуває себе ізольованим
person feels disconnected from others від інших, показало, що покоління Z
ranked Gen Z with high levels of loneliness. переживає високий рівень самотності.
Participants answered 20 questions (such as Учасники відповіли на 20 запитань,
"How often do you feel left out?" and "How використовуючи шкалу з чотирьох
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often do you feel part of a group of
friends?") using a four-point scale from
"never" to "always." Gen Z was the loneliest
generation with an average score of 48.3,
according to Time magazine, as anything
over 43 is considered lonely.

These disconnected feelings could be a
result of their digital upbringing, where little
goes unshared in social circles making it
easy to know when you are left out. I see
this as an opportunity for internal audit
leaders to embrace these fledgling internal
auditors and nurture their careers.

Recruiting and retaining top talent is key to
enabling internal audit to deliver on its
mission and provide independent, objective,
assurance and advisory services to boards,
audit committees, senior management, and
regulators. This high-level relationship
between internal audit and the organization
hinges on the right collection of people
performing those duties.
Recruiting a Gen Z thinker will bring value,
as will retaining them. Listen to these young
auditors to create professional development
programs around what they want to
develop, not just what you think they need.
Provide education and training, experiences
beyond their routines, and exposure
through
interaction
with
senior
management or external conferences. Think
about rewards as simple as time out of the
office for coffee. Assign them to stretch
projects, such as looking for innovative ways
to approach audits of data privacy,
blockchain, and artificial intelligence. Help
them to gain the experience they need to
be successful internal auditors and also
listen to the fresh ideas and perspectives
they bring to the team.
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пунктів від «ніколи» до «завжди»
(наприклад, «Як часто ви відчуваєте себе
самотнім?» та «Як часто ви відчуваєте
себе частиною групи друзів?»). Покоління
Z виявилось найсамотнішим поколінням з
середнім балом 48.3, тоді як за версією
журналу Time, людина, що має показник
більше 43 балів вважається самотньою.
Ці спустошені почуття можуть бути
наслідком їхнього цифрового виховання,
де навіть звичайний пост у соціальній
мережі, який залишився без уваги друзів,
означає що вас ігнорують. Я розглядаю це
як
можливість
для
менеджерів
внутрішнього
аудиту
залучити
цих
новоспечених молодих випускників і
розвивати їхню кар'єру.
Підбір та утримання найкращих талантів є
запорукою досягнення місії внутрішнього
аудиту, а також надання незалежних,
об'єктивних гарантій (перевірок) та
консультацій правлінню, аудиторським
комітетам,
вищому
керівництву
та
регуляторам. Ці відносини високого рівня
між внутрішнім аудитом та організацією
залежать від правильного підбору людей,
які виконують ці обов'язки.
Наймання представників покоління Z
принесе
користь
та
утримає
їх.
Прислухайтеся до цих молодих аудиторів
задля створення програми професійного
розвитку навколо того, що вони хочуть
розвивати, а не тільки те, що ви думаєте,
що вони потребують. Забезпечте їх
навчанням та тренінгами поза межами
їхньої роботи, та дозвольте проявити себе
під час взаємодії з вищим керівництвом
або
на
зовнішніх
конференціях.
Подумайте про нагороди, такі ж прості, як
чашка
кави
за
межами
офісу.
Запропонуйте
їм
розширити
межі
проекту, наприклад, шукати інноваційні
підходи до перевірки конфіденційності
даних, блокчейн та штучного інтелекту.
Допоможіть
їм
отримати
досвід
необхідний для того, щоб бути успішними
внутрішніми
аудиторами,
а
також
прислухайтеся
до
нових
ідей
та
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перспектив, які вони надають команді.
That's my point of view. I'd be happy to hear Це моя точка зору. Я був би радий почути
yours.
вашу думку.
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