
PEUEH3TS
Ha ocBirHro nporpaMy (MeHeAXMeHr y cyAoBifi c$epi>

ranysi 3HaHb 07 <YupasriHH.f, ra aAuiuicrpyBaHHr)
cneqialrsocri 073 <<Meue.uNMeHr).

po:po6neHy rrpoeKrHoro fpyllorc eKo HoMi.rHofo oaxylrrerv
loHeqrxoro uaqioH€LrrbHoro yui nepczrery i rraeH i B acwu cryca

llpe4cranJleHa oceiruro-upoSecifina rpofpaMa <MeseANMeHr y cy4onifi
c@epi> e KOMTIJIeKCHHM AoKyMeHroM, B f,r(oMy y nori.ruifi nocli4oasocri
ni4o6paxeHo Mery, 3aBraHHt, 3rr,ricr, MeroAa, iHcrpyuenrz Ta rrporpaMy
HaBr{iulbHoro npoqecy. Taxa crpyKrypa ocniumo-upo@ecifiuoi nporpaMr4 Ao3Bon.rre
sa6e:nequrH rpyHroBHy ni4roronxy Saxinqin, ,rto ,aur"i 6y4yrr roeAHyBarr4
xounlercsi npoQecifrni xounereHqii ynparniHq"-.tpunt"*u 3 cyqacHrrM
exoHonaixo-[paBoBuM apceHaJroM.

Meroro oceiruroi [porpaMl4 e sa6esne.{eHHf, ui4roronru cyqacHr4x
ynpanniuqin, sr<i nolo4iruMyrb noua6reHr,rMrr 3HaHHrMLr i poseraueHlrMr4
HaBHqKaMu y c0epi ueHeANMeHry, 3AarHIlMr{ posn'xsynaru npoQ.iir"i :a4a.ri i
BrIpoBaAXyButH innonaqifini uiAxolz ynpaBJriuur ra a4uinicrpy"ur"" n cy4onift
c0epi, tIpoAyKyBarI4 uporpecHnni i4ei, :4ificurcnaru e$e*i"n"i xorraynixar{ii,
AeMoHcrpyBarv upoQecifiny i coqianrHo-oco6ucricuy eSerrranuic6 ; .*yri
cyAoBofo ynpanniuH'_ 3a HeBr43Har{esocri yMoB ra pasuxin.

llpe4rvrerHa o6lacru rporpaMl4 oxornloe rurapoxrzfi AianasoH aKryaJrbHr4x
upo6neu cyuacHoi exoHoMi'{Hoi HayKr4 ra no""i.rr ei4noni4ae sa3Ha.{eHifi
cneqialrHocri. I-\e 4ocaraerbct 3aBArKr4 sa6egue.{eHHro ynpaaniucbKo-lpaBosoi
niAroronxz, uro y rloA€ulbtxoMy arrpkrflTvrMe SopnaynaHHro KoMnJreKcHoro nigxo4y
Ao ynpaBliuus 4ianmicrro cyAir, qo peanisyeuc.a qepe3 QopnrynaHHr yMoB
Alanauiquoro, iHrerpoBaHoro, iureparruBHoro HaBqaHH.f,, noeAHye yupaeniucrrci ra
6esrexoni xounoueHrr4 y Aianrnocri cylie.

Bpaxonyrcr{I4 BI4rIe BaKJIaAeHe, MoxJrr4Bo crBepAx{yBarv, rqo perleH3oBaHa
ocsirHs nporpaMa <MeueANMeHr.y cyAoBift csepb y noarrifi uipi niauoniAae
BCTaHOBJTeHT4M Br4MOfaM Ta MOXO 6yru peari:oeaua B oceirurouy npoqeci
loHeqrxoro HaqiouulrrbHoro ynirepcurery i^,reHi B acuns cryca.
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму «Менеджмент у судовій сфері» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент», 

розроблену проектною групою економічного факультету 
Донецького національного університету імені Василя Стуса

В умовах глобальних трансформаційних викликів, національна економіка 
гостро потребує фахівців нової формації, здатних поєднувати комплексні 
професійні компетенції управлінця-практика з сучасним економіко-правовим 
арсеналом, чим і зумовлена актуальність розробки та реалізації у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса рецензованої освітньої 
програми.

Мета освітньої програми регламентує підготовку сучасних управлінців- 
професіоналів, які володіють поглибленими знаннями і розвиненими 
навичками у сфері менеджменту, здатними розв’язувати складні професійні 
задачі і впроваджувати інноваційні підходи управління та адміністрування в 
судовій сфері, продукувати прогресивні ідеї, здійснювати ефективні 
комунікації, демонструвати професійну і соціально-особистісну ефективність 
в галузі судового управління за невизначеності умов та ризиків.

Предметна область програми охоплює широкий діапазон актуальних 
проблем сучасної економічної науки та повністю відповідає зазначеній 
спеціальності. Це досягається завдяки забезпеченню міждисциплінарної 
(управлінсько-правової) підготовки для формування комплексного підходу до 
управління діяльністю судів, що реалізується через формування умов 
динамічного, інтегрованого, інтерактивного навчання, поєднує управлінські та 
безпекові компоненти у діяльності судів.

Враховуючи вище викладене, можливо стверджувати, що рецензована 
освітня програма «Менеджмент у судовій сфері» у повній мірі відповідає 
встановленим вимогам та може бути реалізована в освітньому процесі 
Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Керівник апарату 7-го 
апеляційного адміністративного
суду


