
Наглядова рада Ректор Вчена рада 

Перший 

проректор 
Проректор з 

науково-
педагогічної 

роботи 

Проректор з 

наукової 

роботи 

Проректор з НПР 
та міжнародної 

діяльності 

Проректор з НПР, 
розвитку економіки та 

інфраструктури 

Головний 

бухгалтер 

Інститут 

післядипломної 

та бізнес-освіти 

Центр 

менеджменту 

якості 

Центр 

робітничих 

професій, 

фахової 

передвищої та 

професійної 

освіти 

Центр 

інформаційних 

технологій 

Відділ 

діловодства 

Юридичний 

відділ 

Відділ державних 
закупівель та 
матеріально-
технічного 

забезпечення 

Бухгалтерська 

служба 

Архів 

Наукова 

бібліотека 

Військово-
мобілізаційний 

відділ 

Міжнародний 

відділ 

Інститут 

підготовки 

іноземних 

громадян та осіб 

без громадянства 

Навчальний 

відділ 

Відділ 
ліцензування та 

акредитації 

Відділ 

аспірантури і 

докторантури 

Відділ кадрів 

Відділ 

медіакомунікацій 

Адміністративно-
господарський та виробничий 

відділ 

Відділ з 

організації 

наукової роботи  

з НПП та 

здобувачами 

освіти 

Уповноважена 
особа з 

антикорупційної 
діяльності 

Сектор виховної 
роботи студентів 

Бюро судово-
ветеринарних 

досліджень 

Вовчанський фаховий 
коледж ДБТУ 

Харківський фаховий 
коледж харчової 

промисловості  ДБТУ 

Приймальна  
комісія 

Навчально-дослідний 

комбінат ДБТУ 

юридична 
клініка 

«Довіра» СОТ «Оберіг» 
Проблемні та 

галузеві науково-
дослідні 

лабораторії 
кінно-спортивний 

комплекс 

дендропарк 

Структурні 

підрозділи  

Музейний 

комплекс 

Центр 
організаційного та 

правового 
забезпечення 

Студентське містечко 

Проректор з 
НПР та 

євроінтеграції 

Відділ 
внутрішнього 

аудиту 

Підготовче 

відділення для 

іноземних 

громадян та осіб 

без громадянства Сектор 
організаційної та 

інформаційної 
роботи 

Сектор методичної 
роботи 

Сектор практики 
та 

працевлаштування 
Редакційно-

видавничий 

відділ 

Експлуатаційно-

технічний сектор 

Автотранспортний 

сектор 

Сектор обслуговування 

навчальних корпусів та 

гуртожитків  

Навчально-виробничі 

майстерні 

131, 133, 191, 192, 208,274 

Факультет мехатроніки та інжинірингу 

1.Кафедра оптимізації технологічних систем в 

рослинництві 

2.Кафедра тракторів і автомобілів 

3.Кафедра сільськогосподарських машин 

4.Кафедра технологічних систем ремонтного 

виробництва та технології матеріалів 

5.Кафедра надійності та міцності машин і споруд  

6.Кафедра мехатроніки та деталей машин 

7.Кафедра фізичного виховання і спорту 

8.Кафедра обладнання та інжинірингу переробних і 

харчових виробництв 

9.Кафедра технічних систем та технологій 

виробництва та переробки продукції тваринництва 

10.Кафедра фізики та вищої математики 

11.Кафедра безпеки життєдіяльності 

187, 205, 206 

Факультет лісового господарства, 

деревооброблювальних технологій та 

землевпорядкування 

1.Кафедра лісових культур і меліорацій 

2.Кафедра лісівництва та мисливського господарства 

3.Кафедра садово-паркового господарства 

4.Кафедра деревооброблювальних технологій та 

системотехніки лісового комплексу 

5.Кафедра геодезії та землеустрою 

6.Кафедра управління земельними ресурсами та 

кадастру 

123, 141, 142, 151, 163 

Факультет енергетики, цифрових та 

комп’ютерних технологій 

1. Кафедра енергопостачання та енергетичного 

менеджменту 

2. Кафедра інтегрованих електротехнологій та 

енергетичного машинобудування 

3. Кафедра біомедичної інженерії та теоретичної 

електротехніки 

4. Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

5. Кафедра автоматизованих електромеханічних 

систем 

6. Кафедра кібернетики та інформаційних технологій 

091, 201, 202 

Факультет  агрономії та захисту рослин 

1. Кафедра генетики, селекції та насінництва 

2. Кафедра фітопатології та ентомології 

3. Кафедра екології та біотехнологій в рослинництві 

4. Кафедра ботаніки та фізіології рослин 

5. Кафедра рослинництва 

6. Кафедра агрохімії 

7. Кафедра ґрунтознавства 

8. Кафедра плодоовочівництва і зберігання продукції 

рослинництва 

9. Кафедра агротехнологій та землеробства  162, 204, 207 

Факультет технологій тваринництва  

1. Кафедра біотехнологій в тваринництві 

2. Кафедра прикладної біології та водних біоресурсів. 

3. Кафедра технологій тваринництва і птахівництва. 

4. Кафедра генетики, розведення та селекційних технологій в 

тваринництві. 

5. Кафедра виробництва та стандартизації продукції 

тваринництва. 

075, 076, 241, 242 

Факультет управління торговельно-підприємницькою та 

митною діяльністю 

1. Кафедра торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи 

2. Кафедра туризму 

3. Кафедра підприємництва та біржової діяльності 

4. Кафедра маркетингу та медіакомунікацій 

181 

Факультет переробних і харчових виробництв 

1. Кафедра технології зернопродуктів і кондитерських виробів  

2. Кафедра харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та 

інновацій в оздоровчому харчуванні 

3. Кафедра технології м’яса 

4. Кафедра харчових технологій в ресторанній індустрії 

5. Кафедра хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування 

051, 056, 071, 072, 275 

Факультет  економічних відносин та фінансів 

1. Кафедра обліку, аудиту та оподаткування 

2. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

3. Кафедра глобальної економіки 

4. Кафедра економіки та бізнесу 

5. Кафедра транспортних технологій і логістики  

054, 073, 074, 081, 281 

Факультет менеджменту, адміністрування та 

права 

1. Кафедра менеджменту, бізнесу і адміністрування 

2. Кафедра публічного та приватного права 

3. Кафедра земельного та аграрного права 

4. Кафедра мовної підготовки  

5. Кафедра ЮНЕСКО та соціального захисту  

6. Кафедра педагогіки та  психології 

211, 212 

Факультет ветеринарної медицини 

1. Кафедра нормальної та патологічної морфології. 

2. Кафедра ветеринарної хірургії та репродуктології. 

3. Кафедра санітарії, гігієни та судової ветеринарної медицини. 

4. Кафедра внутрішніх хвороб і клінічної діагностики тварин. 

5. Кафедра фармакології та паразитології. 

6. Кафедра епізоотології та мікробіології. 

7. Кафедра фізіології та біохімії тварин. 

Центр 

дистанційного 

навчання 

Інститут ветеринарної медицини та тваринництва 
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