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Факультет був створений 1 лютого 1996 року під назвою факультет сучасних
спеціальностей, згідно з рішенням Вченої ради Харківського державного політехнічного
університету 12 березня 1997 року назву було змінено на факультет управління бізнесом. У
1996–1997 навчальному році на факультеті навчалось близько 200 студентів за денною
формою навчання за освітнім напрямком «Менеджмент».
У 1997 році прийом на ФУБ вперше в Харківському державному політехнічному університеті
здійснювався за освітнім напрямком «Економіка та підприємництво» на спеціальності
«Економічна кібернетика» та «Маркетинг». У 1997 році були відкриті навчально-
консультаційні центри у м. Торез Донецької області та м. Чернівці. У 1998 році було
створено навчально-консультаційний центр у м. Тростянець Сумської області.
У 2000–2001 навчальному році на факультеті нараховувалось понад 400 студентів денної,
та приблизно стільки ж студентів заочної форм навчання. Нині на факультеті ведеться
підготовка за чотирма спеціальностями: «Економічна кібернетика», «Маркетинг»,
«Менеджмент організацій», «Облік та аудит». За денною формою навчається 550, а за
заочною 1300 студентів. За роки свого існування на ФУБ було підготовлено понад 750
економістів та менеджерів.

Нас вітають
У листопаді факультет управління бізнесом відзначає свій 10-річний ювілей. До університету
надійшли численні поздоровлення від місцевих органів державної влади та самоврядування,
представників вищих навчальних закладів, громадських організацій.
Поздоровлення факультету надіслали: ректор Буковинського університету (м. Чернівці) М.І.
Маніліч; в. о. директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН
України М.О. Кизим; ректор Донецького інституту економіки та господарського права Я.Г.
Берсуцький; проректор Донецької державної академії управління, член-кореспондент НАН
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України В.Л. Пилюшенко; голова секції економічної кібернетики НМК з економіки та
підпрємництва МОН України, член-кореспондент НАН України, зав. кафедри економічної
кібернетики Донецького національного університету Ю.Г. Лисенко; міський голова м. Торез
В.М. Антонов; в. о. голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області
С.П. Сотніков; проректор Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.
Туган-Барановського А.А. Садеков; перший заступник директора Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України О.Ю. Амосов; проректор Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича Р.І. Петришин; генеральний директор Української асоціації маркетингу І.В.
Лилик; декан факультету управління Східноукраїнського національного університету ім. В.
Даля, зав. кафедри економічної кібернетики С.К. Рамазанов; декан економічного факультету
Національної металургійної Академії України (м. Дніпропетровськ) К.Ф. Ковальчук; декан
економічного факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м.
Івано-Франківськ) М.Д. Романюк та інші.
Зі святом, ФУБ!


