Організаційна структура Університету «Україна»
Служба президента

П Р Е З И Д Е Н Т
Проректор з
навчальновиховної роботи

Проректор з
наукової роботи

Перший проректор

Фінансовий директор

Департамент навчальновиховної роботи

Департамент науководослідної роботи

Департамент організаційної
та кадрової роботи

Департамент фінансовоекономічної роботи

Науково-дослідна частина

Відділ організаційної
роботи і контролю

Відділ централізованої
бухгалтерії

Відділ кадрів

Відділ обліку
матеріально-технічних
цінностей

Центр технічного забезпечення навчального процесу

Науково-дослідна
кафедра

Відділ обліку та
розрахунків зі
студентами

Горлівський регіональний
інститут

Дніпропетровська філія

Дубенська філія і Коледж

Житомирський економікогуманітарний інститут

Гуманітарно-економічний коледж
(м. Хуст)

Івано-Франківська філія
Кіровоградський інститут розвитку
людини
Луцький інститут розвитку
людини

Центральноукраїнський юридичний
Миколаївський міжрегіональний
коледж (м. Кіровоград)
інститут розвитку людини і Коледж
Мелітопольський інститут
екології та соціальних технологій
і Коледж
Новокаховський гуманітарний
інститут

Полтавський інститут економіки і
права і Коледж
Придніпровський гуманітарноекономічний коледж (м. Нікополь)
Сторожинецький коледж

Рівненський інститут і Коледж
Тернопільський коледж

Хмельницький інститут
соціальних технологій і Коледж

Центр інформаційнотехнічного
забезпечення

Гараж

Відділ формування
контингенту,
профорієнтаційної роботи та
доуніверситетської
підготовки
Центр художньої творчості

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ПІДРОЗДІЛИ БАЗОВОЇ СТРУКТУРИ

Інженернотехнологічний
інститут

Кафедра технології харчування
Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій
Кафедра автомобільного транспорту
та соціальної безпеки
Кафедра дизайну

Броварський коледж
Вінницький соціальноекономічний інститут і Коледж

Карпатський інститут
підприємництва (м. Хуст)

Імідж-центр

Відділ нормування праці
та нарахування заробітної
плати

Васильківський коледж

Запорізький коледж

Служба головного енергетика

Відділ впровадження
наукових досліджень
та комерціалізації
діяльності

МЕРЕЖА ФІЛІЙ
Білоцерківський інститут
економіки та управління і Коледж

Приймальна комісія

Інститут
комп’ютерних
технологій

Інститут
економіки та
менеджменту

Інститут
соціальних
технологій

Інститут філології та
масових комунікацій

Факультет
Інститут права та біомедичних
суспільних відносин технологій

Коледж
«Освіта»

Денне відділення
Заочне відділення

Відділ обліку особових
справ студентів та видачі
дипломів

Управління міжнародної
діяльності

Відділ експлуатації
матеріально-технічної бази

Кафедра мікробіології,
сучсних біотехнологій,
екології та імунології

Центр інклюзивних
технологій навчання

Бібліотека

Відділ організації
наукової діяльності

Департамент з формування
контингенту студентів

Кафедра теорії права та міжнародної інформації
Кафедра цивільного, господарського та
кримінального права
Кафедра конституційного, адміністративного
права та соціально-гуманітарних дисциплін

Відділ організації
виховної роботи

Аспірантура

Департамент господарської
роботи

Кафедра документознавства та інформаційної
діяльності
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра видавничої справи, поліграфії та
редагування
Кафедра журналістики
Кафедра менеджменту туризму
Кафедра української мови, літератури та
східних мов

Інститут відкритої
освіти

Відділ маркетингу,
реклами та управління
проектами

Проректор з формування
контингенту студентів

Кафедра здоров’я людини та
фізичного виховання
Кафедра соціальної роботи та педагогіки
Кафедра психології

Відділ організації
навчального
процесу

Департамент
стратегії розвитку
університету

Директор
департаменту

Кафедра фінансів та банківської справи
Кафедра менеджменту
Кафедра обліку і
загальноекономічних дисциплін
Кафедра маркетингу

Відділ ліцензування,
акредитації та
оформлення документів
про освіту

Кафедра інформаційних технологій
та програмування
Кафедра комп’ютерної інженерії
Кафедра комп’ютерних наук

Управління навчальновиховної роботи

Директор
департаменту

