Ректор
Перший проректор
Західноукраїнський
центр первинної
професійної підготовки
«Академія поліції»
Загальна бібліотека
Навчальнотренувальний відділ
«Верещиця»
Відділ ресурсів та
забезпечення
діяльності
Відділення
капітального
будівництва
Автогосподарство
Їдальня № 1
Їдальня № 2

Проректор
Відділ кадрового
забезпечення
Відділення
міжнародної освітньої
діяльності
Медико-санітарна
частина
Відділення
автомобільної
підготовки

Проректор
Відділення організації
освітньо-наукової
підготовки
(докторантура та
аспірантура
(ад’юнктура)
Відділ організації
наукової роботи
Редакційновидавничий відділ
Науково-дослідна
лабораторія

Інститут з підготовки фахівців для
підрозділів Національної поліції *
(додаток 1)
Інститути за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб *
(додаток 2)
Центр післядипломної освіти, дистанційного
та заочного навчання *
Відділ фінансово-облікової діяльності
Уповноважений з антикорупційної діяльності
Радник ректора
Радник ректора з гендерних питань
Секретаріат Вченої ради
Відділ планування, організаційно аналітичної роботи та контролю

Проректор
Відділ організації
служби
Відділ технічних засобів
навчання
Група озброєння

Проректор
Відділ забезпечення
якості освіти та
методичної роботи

Відділ режимно-секретного
та документального забезпечення
Відділення документування службової
діяльності

Відділ зв’язків з
громадськістю

Відділення моніторингу

Відділ профорієнтаційної
та комунікаційної роботи

Відділення юридичного забезпечення
Фахівець з протипожежної безпеки

* Інститути та цент післядипломної освіти, дистанційного та заочного навчання
підпорядковуються безпосередньо ректору та проректорам за напрямами діяльності

Інженер з охорони праці

Додаток 1

Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
(с. Верещиця Яворівського району Львівської області)

Навчальний відділ

Відділення актуалізації
навчання та практичної
підготовки

Навчальнодопоміжний персонал

Факультет № 1

Факультет № 2

(підготовка фахівців для
підрозділів слідства)

(підготовка фахівців для
підрозділів кримінальної поліції)

Кафедра кримінального
права і кримінології

Кафедра оперативнорозшукової діяльності

Кафедра кримінального
процесу та криміналістики

Кафедра інформаційного
та аналітичного
забезпечення діяльності
правоохоронних органів

Кафедра теорії права,
конституційного та
приватного права

Науково-педагогічний
склад

Факультет № 3
(підготовка фахівців для
підрозділів превентивної поліції)

Кафедра
адміністративного права
та адміністративного
процесу
Кафедра тактикоспеціальної підготовки

Кафедра спеціальної
фізичної підготовки

Кафедра соціальногуманітарної підготовки

Кафедра іноземних мов
та культури фахового
мовлення

Науково-педагогічний
склад

Науково-педагогічний
склад

Додаток 2

Інститут права

Інститут управління,
психології та безпеки

Навчальний відділ

Навчальний відділ

Навчально допоміжний
персонал

Навчально допоміжний
персонал

Кафедра господарськоправових дисциплін
Кафедра цивільно-правових
дисциплін
Кафедра кримінальноправових дисциплін

Кафедра теоретичної
психології
Кафедра соціальноповедінкових, гуманітарних
наук та економічної безпеки
Кафедра практичної
психології

Кафедра загально-правових
дисциплін

Кафедра фінансів та обліку

Кафедра адміністративноправових дисциплін

Кафедра менеджменту

Науково педагогічний склад

Науково педагогічний склад

