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Заснування у 1875 році університету у Чернівцях відкрило можливість 

підготовки кваліфікованих юристів для забезпечення потреб краю у кадрах 

адміністративних установ, судів, прокуратури, адвокатури, нотаріату. Кілька 
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поколінь спеціалістів, безумовно, внесли новизну у політико-правове життя 

краю. Це і зумовлює актуальність дослідження. Крім того цей досвід може бути 

з користю врахований у сучасній системі підготовки юристів. 

Вступ до університету, організація навчального процесу, плата за 

навчання, підготовка правничих кадрів у Чернівцях регулювалася 

загальноавстрійськими правовими актами, тобто організовувалася як і в інших 

університетах Австро-Угорської імперії. У 1899 році академічним сенатом 

Чернівецького університету був виданий збірник законів і розпоряджень з 

питань університетського життя [4].  

Навчання на юридичному факультеті тривало чотири роки. Навчальний рік 

складався із зимового та літнього семестрів.  

Навчання було платним. Платити доводилося за вступ, за складання і 

перескладання екзаменів, за участь у деяких семінарах. Так, наприклад, у 1890-

1891 навчальному році вартість навчання становила 30 гульденів
1
 на рік [2]. 

Лише невелика кількість студентів повністю чи частково звільнялася від 

оплати. 

Весь період навчання поділявся на три групи наук: історії права, 

державознавства та судочинства [2]. Уявлення про обов’язкові дисципліни у 

кожній із цих груп дає таблиця 1. 

Таблиця 1  

Обов‟язкові навчальні дисципліни на юридичному факультеті 

Чернівецького університету у 1875-1918 рр. 

Група історії права Група державознавства  Група судочинства  

Римське право. 

Церковне право. 

Німецьке право. 

Історія австрійської 

імперії. 

Австрійське державне право. 

Право управління. 

Теорія народного господарства 

та економічної політики. 

Наука про фінанси. 

Австрійське приватне право. 

Австрійське торгівельне і 

вексельне право. 

Австрійське цивільне право і 

судочинство. 

                                                                 
1Гульден (історична назва “флорин”) – грошова одиниця в Австрії у 1858-

1892 рр. У 1892-1914 рр. 1 гульден = 2 крони = 1,7010 німецької марки = 0,405 
долара США = 0,7876 рублів.  
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Австрійське кримінальне право і 

судочинство. 

Як видно, історико-правові дисципліни передували матеріальному праву, а 

матеріальне право – процесуальному. 

В основному навчання було лекційним. Лекції були безплатними 

(публічними) і платними. Звільнення від повної оплати чи половини лекційного 

збору могло надаватися студентам з: бездоганною поведінкою, підтвердженою, 

відповідними документами бідністю, відмінними результатами у навчанні.  

Викладання навчальних дисциплін забезпечувалося 

висококваліфікованими педагогами, науковцями зі світовим визнанням. Так, 

для студентів групи історії права лекції з римського права читав професор 

Є. Ерліх, німецьке право та історію австрійського права викладав професор 

А. Гальбан. Для студентів групи державознавства у різні роки читали лекції 

Й. Шумпетер (з національної економіки, фінансового права), Ф. Кляйнвехтер (з 

політекономії) та Е. Мішлер (з фінансового права). Лекції для студентів групи 

судочинства з кримінально-правових дисциплін читали Г. Гросс, К. Гіллер, 

Ф. Екснер; з цивільно-правових дисциплін – К. Адлер, О. Гравайн; з цивільно-

процесуальних – А. Скедль, К. Томащук та ін.  

Для поглиблення набутих студентами знань, для підготовки їх до 

практичної діяльності та залучення до науково-дослідної роботи на факультеті 

діяли правознавчий та державознавчий семінари. 

Досить тривалий час роботою семінарів керували О. Гравайн 

(правознавчого) та Ф. Кляйнвехтер (державознавчого). Семінари поділялися на 

відділення. До правознавчого семінару входили відділення римського права, 

німецького права, церковного права, австрійського цивільного права, 

торгівельного і вексельного права, кримінального права, цивільного і 

кримінального процесів; до державознавочого – відділення народного 

господарства, державного права і управління, статистики [3]. 

Навчання у кожній із трьох груп наук завершувалося державним 

екзаменом. Річних та семестрових екзаменів не було. Вони були скасовані в 
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усіх австрійських університетах ще у 1850 році. У 1893 році відбувся поділ 

державних екзаменів на дві категорії: одні надавали право на здобуття ступеня 

доктора права, інші – можливість доступу до державної служби. 

На перших порах для здобуття вченого ступеня доктора права 

обов’язковими були чотири екзамени. З 1872 року число екзаменів на звання 

доктора права зменшилося до трьох. Вони охоплювали цивільне право і 

цивільний процес, кримінальне право і кримінальний процес, міжнародне 

право, статистику, римське право, німецьке, церковне, торгівельне і фінансове 

право, політичні науки.  

Екзамени могли складатися у різній послідовності. Інтервал між ними мав 

бути не меншим трьох місяців. Дати екзаменів визначав декан. 

Кожен екзамен тривав дві години. Усні екзамени дозволялося 

перескладати лише двічі. Третє перескладання виключало можливість 

отримання диплома, дійсного і за межами країни [2]. За державні екзамени, а 

також за отримання диплома сплачувалася певна сума. У 1870-х рр. вона 

становила 60 флоринів. У 1893 році була встановлена плата у 120 крон, а за 

кожне перескладання екзамену – 60 крон. 

До складу державних екзаменаційних комісій на здобуття ступеня доктора 

права входило п’ять ординарних професорів (декан чи іноді його заступник) та 

чотири професори, які читали екзаменаційні курси). 

Екзамени, які відкривали можливість вступу на державну службу були 

справжнім випробуванням на професійну придатність. Перший теоретичний 

екзамен складався з історико-правових дисциплін і проходив не раніше перших 

чотирьох тижнів четвертого семестру. Він включав у себе римське, канонічне, 

загальнонімецьке право, загальну історію права й історію права Австрії. Другий 

екзамен розпочинався не раніше, як за 6 тижнів до завершення 4-річного 

навчання, і передбачав перевірку знань з австрійського цивільного , 

торгівельного, вексельного, кримінального права, цивільного і кримінального 

процесів. Третій екзамен складався після завершення навчання на факультеті та 

включав питання із загального та австрійського державного права, 
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адміністративного права Австрії, австрійської статистики, політичної економії, 

фінансової науки [5]. 

Екзамени проходили публічно, в усній формі. Перший екзамен тривав не 

більше 2,5 годин, два інших – не більше трьох. Оцінювання здійснювалося за 

шкалою: “добре”, “задовільно” і “незадовільно”. Оцінка “з відзнакою” 

ставилася тоді, коли всі члени комісії оцінювали відповідь на “добре”.  

Державна комісія для першого екзамену складалася переважно з 

професорів; дві інші – з представників крайових органів управління, судів та 

професорів з екзаменованих предметів.  

Про результати складання історико-правових екзаменів дають уявлення 

деякі повідомлення з крайової газети “Буковина”. Так, у 1898 році відзначалося, 

що “результат їх не дуже втішаючий”: із 75 кандидатів, що з’явилися на 

екзамен, склали його лише 29 [3]. У 1909 році історико-правовий екзамен 

складало 28 кандидатів, з них “18 – апробовано, 10 – репробовано”. Стефан 

Григорович – єдиний українець, який увійшов у число перших. Інколи студенти 

влаштовували навіть демонстрації в екзаменаційних залах, не погоджуючись з 

результатами екзаменів.  

Після складання першого державного екзамену студенти-правники 

проходили практичні службові заняття тривалістю 1-3 роки. Вибір місця 

практики був вільним, однак за наявності вакантних посад. Практиканти 

працювали у бухгалтерії, реєстратурі, знайомилися із судовим чи 

адміністративним діловодством. Судову практику студенти-юристи проходили 

у Чернівецькому крайовому суді після складання трьох державних екзаменів. З 

1897 року згідно розпорядження вищого крайового суду Львова судову 

практику можна було проходити після двох державних екзаменів. Керівництво 

практикою та атестація майбутніх юристів здійснювалися досвідченими 

посадовими особами адміністративних установ, судів, прокуратур, 

адвокатських та нотаріальних контор, де проходила практика [3]. 

Викладання всіх предметів на факультеті велося винятково німецькою 

мовою. Німецькою мовою велося і діловодство. У часи заснування університету 
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мовних обмежень щодо подання документів для вступу практично не було. 

Якоюсь мірою це позначалося як на національному складі студентства, так і на 

“привабливості” юридичного факультету за межами країни.  

Студенти мали право на стипендію. Однак, її отримувало дуже мало 

студентів. При призначенні стипендій перевагу надавали тим студентам, які 

відзначилися особливою успішністю на одному із семінарів. У 1905-1906 

навчальному році стипендією були забезпечені лише 3 % студентів-правників. 

Все це приводило до того, що малозабезпечені студенти змушені були 

навчатися протягом тривалого часу, а іноді і взагалі не мали змоги завершити 

навчання. Наприклад, письменник Лесь Мартович був студентом юридичного 

факультету з 8 жовтня 1892 року по 5 квітня 1900 року. Під час свого навчання 

займався громадською, журналістською діяльністю, служив у адвокатських 

канцеляріях [1].  

Таким чином, наймолодший юридичний факультет Австро-Угорщини 

значною мірою виконав завдання щодо забезпечення буковинського краю 

правничими кадрами. І організація навчального процесу, і його зміст 

визначалися загальноавстрійським законодавством. Мовою навчання була 

винятково німецька, що не могло не позначитись на національному складі 

студентства. Платність освіти, мізерний стипендіальний фонд утруднювали 

доступ до навчання вихідців із малозабезпечених верств населення.  

У розглядуваний період на факультеті склався сильний професорсько-

викладацький колектив. Найвідоміші його представники (Є. Ерліх, Г. Гросс, Й.-

А. Шумпетер) здобули світове визнання. Цей колектив проіснував до 1919 

року, коли Буковина була приєднана до Румунії, а німецький університет 

перетворився у румунський. 
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