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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ
Мележик В. С. Адміністративно-правовий статус керівників органів
виконавчої влади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Магістерська робота зі спеціальності 081 – «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук.
Кременчук, 2018.

Магістерську роботу присвячено дослідженню адміністративно-
правового статусу керівників органів виконавчої влади в Україні. Визначено
поняття «керівник», та розмежовано керівників органів виконавчої влади на
керівників «політичних діячів» та керівників «державних службовців»,
розглянуто умови заміщення посад керівників органів виконавчої влади, їх
компетенцію та відповідальність.
Проаналізовано розвиток публічної адміністрації за роки незалежності України та реформ, 
які впроваджувалися.
Окреслили та запропонували перспективи розвитку державного управління на
сучасному етапі. 

Ключові слова: виконавча влада, статус, керівник, політичний діяч,
державний службовець, управління, реформа.
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Master′s thes is work aimed at obtainang a Master′s degree in speciality 081
«Law». – Kremenchuk National University named after Mikhailo Ostrogradskiy.
Faculty of Law, Humanity and Social sciences. Department of Jurisprudence
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The master's thesis is devoted to the study of the administrative and legal status
of the heads of executive authorities in Ukraine. The notion of head is defined, and
the difference between hegds ot executive bodies and heads of professional
politicians is defined, the conditions of substitution of executive heads positions, their
competence and responsibility are considered. The analysis of the development of
public administration during the years of Ukraine's independence and implemented
reforms hase been done. Proposed the prospects for the development of public
administration at the present stage hawe been outlined and proposed.
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