Ректор
Перший проректор

Рада Інституту

Інститут післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки

Дирекція Інституту

Центр післядипломної
освіти

Центр міжнародної
освіти

Центр
доуніверситетської та
сертифікаційної освіти

Правничий факультет

Відділ організації
навчання

Відділення
доуніверситетської
підготовки

Гуманітарноприродничий факультет

Факультет економіки,
менеджменту та
міжнародного права

Канцелярія Інституту

Лабораторія
інформаційних
технологій

Підготовче відділення
для іноземних громадян

Керуючий справами

Відділ кадрів
Підготовче відділення

Відділення педагогічної
та сертифікаційної освіти

Загальна
канцелярія

Бібліотека Інституту

Господарські служби
Інституту

Сектор навчальнодопоміжного та
господарського складу

Тендерний
комітет

Видавнича
рада

Прес-центр

Матеріальнофінансовий відділ

Відділ охорони праці

Режимно-сектрений
відділ

Відділ військового
обліку

Служба радіаційної
безпеки

Розрахунковий відділ

Студентський сектор

Відділ тестування з
української мови як
іноземної

Бухгалтерія ІПО та ДП

Курси

Сектор науковопедагогічних
працівників

Проректор з навчальновиробничої та адміністративногосподарської роботи

Проректор з науковопедагогічної роботи та
інформатизації

Помічник ректора

Бухгалтерська
служба

Центр неформальної
освіти

Проректор з науковопедагогічної роботи та
соціальних питань і розвитку

Проректор з наукової
роботи

Планово-фінансовий
відділ
Зарплата
адміністративногосподарського
персоналу

Зарплата навчальнодопоміжного персоналу

Зарплата науковопедагогічного
персоналу

Методична
комісія факультету
міжнародних
відносин

Вчена рада
юридичного
факультету

Методична
комісія
юридичного
факультету

Юридичний

Комітет
стратегічного
планувння

Кафедра
кримінального
процесу та
криміналістики

Кафедра інтелектуальної
власності,
інформаційного та
корпоративного права
Кафедра
теорії та
філософії
права

Кафедра
цивільного
права та
процесу

Кафедра
соціального права

Кафедра історії
держави, права
та політикоправових вчень

Кафедра основ
держави та
права України

Кафедра
адміністративного
та фінансового
права

Криміналістична
лабораторія

Лабораторія
практичного
права

Кодифікаційне
бюро

Лабораторія
теоретичних
проблем прав
людини

Центр німецького
права

Школа
австрійського
права

Школа польського
та європейського
права

Школа
американського
права

Використання коштів
спеціального фонду

Платні
послуги

Платне
навчання

Коледж

Оренда

Факультет
міжнародних
відносин

Деканат

Кафедра іноземних мов
факультету
міжнародних відносин

Деканат

Кафедра
кримінального
права і кримінології

Кафедра
конституційного
права

Вчена рада
факультету
міжнародних
відносин

Кафедра міжнародних
відносин і
дипломатичної служби

Кафедра міжнародних
економічних відносин
Навчально-методична
лабораторія
країнознавства

Кафедра
країнознавства і
міжнародного
туризму

Кафедра
міжнародного
права

Кафедра міжнародного
економічного аналізу і
фінансів

Кафедра
європейського
права

Лабораторія цифрової
дипломатії

