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Емпіричний огляд кваліфікаційного профілю інженерно-технічного персоналу в
органах місцевого самоврядування
Метою статті є представлення результатів огляду кваліфікаційного профілю інженерно-технічного
персоналу в органах місцевого самоврядування. Для проведення опитування у місцевих, районних
та міських муніципалітетах було використано змішані методи дослідження у позитивістській та
інтерпретативній науковій парадигмі. Для отримання детального опису існуючих недоліків у
кваліфікаційному профілі інженерно-технічного персоналу в органах місцевого самоврядування та
пріоритетів розвитку його навичок було проаналізовано кількісні та якісні дані, здійснено
тематичний аналіз відповідей респондентів. Результати емпіричного огляду свідчать про значний
брак технічних навичок, особливо у сільських, районних та місцевих муніципалітетах, що
надзвичайно ускладнює надання чотирьох важливих технічних послуг, а саме водопостачання,
утилізація відходів, водовідведення та електропостачання.
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Эмпирический обзор квалификационного профиля инженерно-технического
персонала в органах местного самоуправления
Целью статьи является представление результатов обзора квалификационного профиля инженернотехнического персонала в органах местного самоуправления. Для проведения опроса в местных,
районных и городских муниципалитетах были использованы смешанные методы исследования в
позитивистской и интерпретативной научной парадигме. Для получения подробного описания
существующих недостатков в квалификационном профиле инженерно-технического персонала в
органах местного самоуправления и приоритетов развития его навыков были проанализированы
количественные и качественные данные, осуществлен тематический анализ ответов респондентов.
Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о значительной нехватке технических
навыков, особенно в сельских, районных и местных муниципалитетах, что чрезвычайно усложняет
предоставление четырех важных технических услуг, а именно водоснабжение, утилизация отходов,
водоотведение и электроснабжение.
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