
Ніжинське комерційне училище: від минулого до сьогодення 

        Розповсюдженню комерційної освіти в період бурхливого розвитку 
капіталізму сприяли політичні та економічні зміни – збільшення маштабів та 
об’ємів торгівлі, вихід на іноземні ринки, усвідомлення значення торгівлі для 
подальшого розвитку економіки. Все це потребувало спеціалістів, які б 
володіли знаннями, «корисними для торгової діяльності». Нині, на початку ХХІ 
століття, потреба в таких фахівцях знову стає актуальною, оскільки Україна 
активно інтегрується в глобальний економічний простір. Виявляється, досить 
зазирнути в історію, щоб почерпнути цінний досвід. 

        Ніжин не випадково потрапив до кола міст, в яких були створені 
спеціальні  учбові заклади. З прадавніх часів Ніжин – потужний торгівельний 
центр Лівобережної Україні. Відповідно до Положень про комерційні училища 
1896 року дозвіл засновувати комерційні учбові заклади було надано становим, 
підприємницьким та громадським закладам, органам міського самоврядування 
та приватним особам. 23 серпня 1908 року К.Й.Чубін за підтримки Ніжинського 
Товариства розповсюдження комерційної освіти у місті відкрив 7-ми класне 
приватне комерційне училище. Членами Товариства  були місцеві купці та 
заможні міщани, які створили фінансові можливості для появи учбового 
закладу нового спрямування. Кількість членів Товариства в 1911 році становила 
106 осіб. 8 серпня 1910 року майно приватного комерційного училища було 
передано Ніжинському комерційному училищу як громадському закладу. При 
громадському комерційному училищі було створено Попечительську раду, до 
якої входили представники від Ніжинського Товариства розповсюдження 
комерційної освіти, викладачі училища та благодійники. Попечительська рада 
призначала директора та інспектора училища, контролювала прибутки та 
видатки кошторису  учбового закладу. 

        Від дня заснування училище не мало свого учбового приміщення, а 
містилося в двох орендованих  будинках на вулицях Судейській та Мільйонній. 
У рік заснування в училищі навчалося 70 учнів, щороку набір збільшувався і  
1913 року кількість учнів зросла до 163 осіб. Головним джерелом матеріального 
забезпечення училища була плата за навчання. У різні часи вона становила –  
159, 195, 210 карбованців на рік. Комерційне училище утримувалося казенними 
щорічними субсидіями та одноразовими допомогами. Так, у 1910-11 
навчальному році  кошторис училища у відсотковому співвідношенні складався 
так:  56% - плата за навчання і вступні внески; 

         29% - допомога від Ніжинського товариства розповсюдження комерційної           
освіти; 

        13% - благодійні внески від закладів, приватних осіб, викладачів училища; 

          2% - з бюджету міста та інших джерел, 

        До навчальної програми входили крім загальноосвітніх дисциплін 
спеціальні – комерційні арифметика та географія, товарознавство, бухгалтерія, 
статистика та іноземні мови – німецька, французська. 



       Викладачі Ніжинського комерційного училища мали високу професійну 
підготовку. Так, директор училища К.Й.Чубін отримав освіту в Київському 
університеті Св. Володимира, викладач математики А.М.Розен закінчив 
Харківський університет, викладач географії А.Є.Вікторов був випускником 
Санкт-Петербурзького університету. Викладачі іноземних мов: німецької 
М.Ф.Генріхсон та французької Є.К.Дюпла отримали освіту відповідно у 
Ризькому міському училищі та Ліонській Академії. 

        Відтак, комерційне училище було найбільш досконалим типом середніх 
навчальних закладів, яке відповідало тогочасним викликам економічного 
прогресу. Варто завважити, що комерційне училище було зорієнтоване не 
тільки на підготовку вузьких фахівців, а й на засвоєння моральних принципів, 
на виховання людини з широким культурним світоглядом. Випускники 
училища в разі успішного закінчення курсу навчання отримували разом з 
атестатом звання особистого почесного громадянина. Особливі права і переваги 
особистого почесного громадянства полягали у звільненні від рекрутської 
повинності, від подушного податку, від тілесного покарання. Особисті почесні 
громадяни мали право називатися такими в усіх актах, брати участь у виборах і 
бути обраними на міські громадські посади. Вихованці комерційного училища 
також отримували право вступу до вищих комерційних та технічних учбових 
закладів. Можемо припустити, що Ніжинське комерційне училище зробило свій 
внесок у розвиток економіки міста.  
        Нині ми перебуваємо на гребені інтеграційних процесів, коли вільно 
рухаються капітали, людські ресурси, але наявні природні, виробничі ресурси 
можна більш ефективно використати з урахуванням історичного досвіду в 
царині розвитку підприємницької ініціативи та підприємництва загалом. 

        У рекомендаціях проекту Forbiz, який реалізовано в Ніжині минулого року, 
запропоновано створити Школу малого та середнього підприємництва. Вона 
має бути складовою Центру підтримки малого та середнього підприємництва на 
основі "трансформації" Фонду підтримки підприємництва у партнерстві з 
місцевим відділенням Чернігівської торгово-промислової палати. Сюди можна 
додати можливості Ніжинського центру зайнятості, ЦНАП, ДПІ, ресурсів 
місцевої громади. Також треба врахувати наявну можливість отримування 
матеріальної допомоги підприємцем-початківцем. Реалізувати цю 
рекомендацію можна шляхом відродження учбового закладу під брендом 
«Ніжинське комерційне училище». Для цього потрібна широка дискусія щодо 
структури закладу, навчальної програми, системи реалізації на практиці 
отриманих знань і досвіду. 

Довідково. Наявна інфраструктура підтримки підприємництва у м.Ніжині 

У місті створено та функціонує низка об’єктів інфраструктури підтримки 
бізнесу. Зокрема, консалтинговий центр на базі Ніжинського міськрайонного 
центру зайнятості – створено для супроводу громадян, які отримали кошти 
фонду для відкриття власної підприємницької справи. Центр надає 
підприємцям послуги з дослідження, оцінювання, прогнозування процесів і 



явищ, моделювання поведінки клієнтів у певних ситуаціях, іншої ґрунтовної 
інформації з актуальних для підприємців проблем. Організаційною формою 
роботи центру є проведення навчальних семінарів та тренінгів. 

Центр обслуговування платників (далі – ЦОП), створено в Ніжинській  
державній податковій інспекції з метою виконання вимог Закону України від 
06 вересня 2012 року № 5203-VI „Про адміністративні послуги” та надання 
послуг і сервісів фізичним і юридичним особам, які звертаються за отриманням 
таких послуг.  

Комунальне підприємство “Фонд підтримки підприємництва” створено  
1993 року з метою надання допомоги юридичним і фізичним особам з 
реєстрації та здійснення підприємницької діяльності.  

Відділ адміністративно-дозвільних процедур (ЦНАП) як структурний 
підрозділ виконавчого комітету Ніжинської міської ради надає 106 видів 
адміністративних послуг.  

У місті також функціонує Ніжинське відділення Чернігівської регіональної 
Торгово-Промислової Палати, яке надає митно-брокерські послуги, здійснює 
видачу сертифікатів щодо походження товарів, надає послуги технічної 
інвентаризації. 

 

                                      Дмитренко Н.М., к.і.н., заступник директора 

                                                НКМ ім. І. Спаського з наукової роботи     

                                               Шкурко М. П., ген. директор ТОВ ПВКФ «Сяйво» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


