Аввад Альнесафі, Ахмад Аль-Омарі
Дослідження розвитку професії бухгалтера у Кувейті: аналіз діяльності організацій
Мета – у статті досліджується розвиток професії бухгалтера у Кувейті шляхом аналізу процесів, що лежать в
основі створення, підтримки та перешкоджання розвитку професії бухгалтера у Кувейті.
Модель/методологія/підхід – для аналізу діяльності організацій щодо розвитку професії бухгалтера у Державі
Кувейт у статті використано якісні методи дослідження, а саме напівструктуровані опитування та аналіз
документів.
Результати – у статті показано індивідуальну та колективну політичну, технічну та культурну діяльність
різноманітних організацій щодо створення, підтримки та перешкоджання розвитку професії бухгалтера у
Кувейті. До створення та розвиток професії бухгалтера у Кувейті залучені британські імперіалісти, мешканці
Азії, Єгипту, інших арабських країн, суб’єкти державної влади, професійні бухгалтери у іноземних
бухгалтерських фірмах, а також місцеві організації у складі Асоціації бухгалтерів та аудиторів Кувейту.
Практичні висновки – у статті показано вплив різних типів діяльності організацій на розвиток професії
бухгалтера. Також показано, яким чином певні форми діяльності організацій можуть бути використані для
протидії іншим у створенні, підтримці та перешкоджанні розвитку професії бухгалтера.
Новизна/цінність – стаття робить внесок у існуючу літературу про діяльність організацій, у якій сказано, що
відмова від навчання може розцінюватися як діяльність організації, у якій побудова теорії та високопарні заяви
використовуються для отримання однією групою організацій переваги над іншими; показано вплив на створення,
підтримку та перешкоджання розвитку професії бухгалтера у ширшому соціальному середовищі у Кувейті
найбільшою мірою шляхом політичної діяльності організацій.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє
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Исследование развития профессии бухгалтера в Кувейте: анализ деятельности
организаций
Цель – в статье исследуется развитие профессии бухгалтера в Кувейте путем анализа процессов, лежащих в
основе создания, поддержки и препятствования развитию профессии бухгалтера в Кувейте.
Модель/методология/подход – для анализа деятельности организаций касательно развития профессии бухгалтера
в Государстве Кувейт в статье использованы качественные методы исследования, а именно
полуструктурированные опросы и анализ документов.
Результаты – в статье показана индивидуальная и коллективная политическая, техническая и культурная
деятельность различных организаций касательно создания, поддержки и препятствования развитию профессии
бухгалтера в Кувейте. К созданию и развитию профессии бухгалтера в Кувейте привлечены британские
империалисты, жители Азии, Египта, других арабских стран, субъекты государственной власти,
профессиональные бухгалтера в иностранных бухгалтерских фирмах, а также местные организации в составе
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Кувейта.
Практические вывода – в статье показано влияние различных типов деятельности организаций на развитие
профессии бухгалтера. Также показано, каким образом определенные формы деятельности организаций могут
быть использованы для противодействия другим в создании, поддержке и препятствовании развитию профессии
бухгалтера.
Новизна/ценность – статья делает вклад в существующую литературу о деятельности организаций, в которой
сказано, что отказ от обучения может расцениваться как деятельность организации, в которой построение теории
и высокопарные заявления используются для получения одной группой организаций преимущества над другими;
показано влияния на создание, поддержку и препятствование развитию профессии бухгалтера в более широкой
социальной среде в Кувейте в наибольшей степени путем политической деятельности организаций.
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