
Організаційна структура управління Національного університету «Чернігівська політехніка»  
 

Перший проректор  

Центр розвитку кар’єри  

Відділ міжнародних зв’язків 

ННІ  
БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИС-

ТУВАННЯ І ТУРИЗМУ 
Кафедра управління персоналом та 

бізнес-технологій 
Кафедра аграрних технологій та лісового 

господарства 
Кафедра іноземної філології Кафедра туризму 

Кафедра архітектури та дизайну середовища Кафедра геодезії, картографії та землеустрою 

Навчально-науковий центр перепідготовки  

та заочного навчання 

Ректор 

Колегіальні органи управління:  
Загальні збори (конференція) трудового колективу 
Вчена рада 
Наглядова рада  

Комісія  з питань академічної доброчесності  

Робочі та дорадчі органи управління:  
Ректорат      Рада роботодавців 
Рада із забезпечення якості вищої освіти  Сектор систем менеджменту якості 
Рада молодих учених   Приймальна комісія  
Стипендіальна комісія   Конкурсна комісія 
Наукове товариство здобувачів та молодих вчених 

Військово-мобілізаційний підрозділ 

Бухгалтерія 

Юридичний відділ 

Центр створення та розвитку стартапів 

Загальний відділ 

Відділ кадрів 

Навчально-науковий інформаційно-
обчислювальний центр 

Помічник ректора з організаційних питань 

Навчальний відділ 

Помічник ректора з економічних питань та 
стратегічного розвитку 

Відділ «Пресслужба» 

Проректор з НПР 

Навчально-методичний відділ 

Наукова бібліотека 

Редакційно-видавничий відділ 

Підготовче відділення 

Проректор з НПР та СР 

Студентський клуб «Перемога» 

Музей історії  Відділ аспірантури та докторантури 

Проректор з НР 

Науково-дослідна частина 

Центр проєктної діяльності 

Проректор з АГР  

Автотранспортний підрозділ 

Експлуатаційно-технічний відділ 

Навчально-наукова дільниця «Деснянка» 

Їдальня, буфети 

Фізкультурно-оздоровчий комплекс 

Фізкультурно-оздоровча база «Фортуна» 

Відділ матеріально-технічного постачання 

Господарський підрозділ 

Бригада сторожової охорони 

Гуртожитки 

База відпочинку «Юність» 

Бригада сантехників 

Бригада електриків 

Пансіонат вихідного дня «Магістрацьке» 

Відділ ОП, БЖ та ЦЗ 

ВСП «Фаховий коледж економіки і 
технологій» 

Бізнес-інноваційний центр 
ВСП «Фаховий коледж транспорту та 

комп’ютерних технологій» 

ННІ  

ЕКОНОМІКИ Кафедра фінансів, банківської справи 
та страхування 

Кафедра філософії і суспільних 
наук 

Кафедра економіки, обліку і 
оподаткування 

Кафедра маркетингу,  
РR-технологій та логістики 

ННІ  
ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Факультет соціальних технологій, 

оздоровлення та реабілітації Кафедра психології і креативних індустрій Кафедра соціальної роботи Кафедра фізичної реабілітації 

Юридичний факультет 
Кафедра публічного та приватного права 

Кафедра кримінального права та 
правосуддя 

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових 
дисциплін 

ННІ  
АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА 

ГЕОДЕЗІЇ 

ННІ  
МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ТРАНСПОРТУ 

Кафедра технологій зварювання та будівництва 
Кафедра автомобільного транспорту та 

галузевого машинобудування 
Кафедра технологій машинобудування та 

деревообробки 

ННІ МЕНЕДЖМЕНТУ, 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ТОРГІВЛІ 

Кафедра публічного управління та 
менеджменту організацій 

Кафедра підприємництва і торгівлі Кафедра харчових технологій 
Кафедра менеджменту і державної 

служби 

ННІ ЕЛЕКТРОННИХ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
Кафедра інформаційних та 

комп’ютерних систем 

Кафедра інформаційних 
технологій та програмної 

інженерії 

Кафедра електричної інженерії та 
інформаційно-вимірювальних 

технологій 

Кафедра електроніки, 
автоматики, робототехніки та 

мехатроніки 

Кафедра радіотехнічних та 
вбудованих систем 

Кафедра кібербезпеки та 
математичного моделювання 

Бригада поточного ремонту 


