
К О Р О Н Н И Й К Р А Й - адм.-тер. оди-
ниця Австрійс. (з 1867 - Австро-Угор.) 
імперії у 18 - на поч. 20 ст. Наприкін. 
18 ст. частина західноукр. етнічних зе-
мель - Схід. Галичина, Півн. Буковина 
та Закарпаття перебували у складі Ав-
стрійс. імперії. У 1774 австрійс. уряд на 
приєднаних територіях створив окр. К. 
к., який мав такі назви: «Королівство 
Галичини і Лодомерії (Володимири)», 
«Королівство Галичини і Володимири 
разом з Великим князівством Краків-
ським з князівствами освенцімським 
і заторським» із центром у Львові, а зго-
дом - К. к. Галичини. Його територія 
охоплювала Івано-Франківську, Львів., 
центр, та південну частини Тернопіль-
ської, Чернів. обл. України, Перемишль-
ського, Жешівського, Тарнівського, Но-
восандецького й частини Краківського 
та Бельського воєводств Польщі. Адм. 
кордони К. к. неодноразово змінюва-
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лись. До складу Галицької провінції 
1786-1849 входила Буковина, 1795— 
1809 - велика територія між річками 
Пилиця й Зах. Буг (Нова, або Зах. Гали-
чина); 1809-15 від Галичини був відо-
кремлений Тернопільський окр. (входив 
до складу Росії); 1 8 0 9 ^ 6 - тер. Кракова 
та його околиць, де у 1815 була утворе-
на Краківська республіка. Адм. поділ 
краю передбачав утворення 6 округів 
(циркулів), які у свою чергу поділялися 
на 59 дистриктів (у 1777 кількість дис-
триктів становила 19). У 1780-86 поділ 
на дистрикти ліквідовано й утворено 
18 округів, 12 із яких становили укр. 
частину краю - Схід. Галичину. У 1786-
1849 Півн. Буковина входила до складу 
королівства як 19-й округ. У 1846 адм.-
тер. поділ Галичини передбачав поділ 
на 74 повіти (у окр. місцевостях нази-
валися староствами). 

У К. к. запроваджувалася загально-
прийнята в д-ві централізована систе-
ма управління. До 1849 адм. апарат 
Галичини очолював губернатор. Кон-
ституцією 1849 у Галичині було скасо-
вано губ. правління, ліквідовано посаду 
губернатора та створено намісництво на 
чолі з намісником, якого призначав 
і відкликав імператор. Намісник ніс 
персональну відповідальність за стан 
ведення справ у намісництві. Крайовим 
намісникам підпорядковувалися полі-
ція, крайові та повітові органи управ-
ління, управи міст. Окружну, а потім 
і повітову ланку держ. влади очолюва-
ли старости. У кожному окрузі була 
утворена рада, викон. органом якої був 
окружний викон. к-т. Функції управ-
ління у містах Галичини здійснювали 
бургомістри та магістрати. Найнижча 
ланка органів місц. самоврядування -

села - залишилася в компетенції по-
м іщик ів , а у п р а в л і н н я в ід ї х н ь о г о 
імені здійснювалося війтами, які очо-
лювали села. Органами крайового са-
м о в р я д у в а н н я були становий сейм 
(1775-1848 Галицький сейм) з дуже 
обмеженою компетенцією та постій-
ний становий к-т із 7 членів, обраних 
на 6 років. 

У лют. 1861 австрійс. імп. Франц-
Иосиф І для посилення свого панування 
в Галичині створив крайовий сейм, 
який став законод. органом. Викон. ор-
ганом сейму був крайовий к-т. До скла-
ду к-ту входили польс. поміщики та 
представники великої польс. буржуазії 
й, як правило, обирався один українець. 
Сейм скликався на чергові сесії за роз-
порядженням імператора один раз на 
рік у Львові. У галузі місц. самовряду-
вання сейм здійснював вищ. нагляд за 
управлінням госп-вом з боку органів 
повітів, міст і сіл. Питання компетенції 
та порядку роботи галицького сейму 
регулювалися крайовим статутом 1861 
та тимчасовим регламентом 1865. Уся 
діяльність сеймів підпорядковувалася 
центр, владі. Імператору належало пра-
во скликання та розпуску сеймів, при-
значення нових виборів. Безпосереднє 
кер-во крайовим виб. органом здійсню-
вали голова (маршалок) сейму та його 
заст., які призначалися імператором. 
Посаду маршалка галицького сейму по-
сідав, як правило, представник польс. 
магнатів, а заст. - львів. греко-катол. 
митрополит. Крайові сейми були одно-
палатними органами й обиралися на 
6 років. До складу сеймів автоматично 
(за посадою) входили т. зв. вірилісти -
правлячі архієпископи та єпископи 
трьох християн, обрядів (4 - римо-ка-
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тол., 1 - вірмено-катол., З - греко-ка-
тол.) і ректори Львів, та Краківського 
ун-тів. Вибори до сеймів були нерівни-
ми для різних соц. верств нас. Куріаль-
на виб. система поділяла виборців на 
4 курії (великих землевласників, тор-
гово-пром. палат, великих міст та не-
великих міст і сільс. громад), кожна 
з яких окремо обирала депутатів до сей-
му. Високий майновий ценз надавав 
змогу брати участь у виборах лише 
9 - 1 0 % нас. Відкрите голосування дава-
ло надзвичайно великі можливості для 
зловживань із боку держ. адм. апарату. 
Сейм налічував спочатку 150, а зго-
дом - 161 депутата. Щодо нац. складу, 
то депутати Галицького крайового сей-
му були переважно поляками. Укр. де-
путати, політики та громад, діячі мали 
надзвичайно обмежені можливості для 
здійснення своєї діяльності, оскільки 
з боку імперських органів та польс. 
шляхти докладалося багато зусиль з ме-
тою недопущення їх до законод. та ви-
кон. органів влади. Крайові сейми були 
обмежені у своїй компетенції й управ-
ляли своїм власним майном, культ, та 
шкільними справами, лісовим та сільс. 
госп-вом тощо. Також до компетенції 
крайових сеймів належало затверджен-
ня крайового бюджету. У сеймі із числа 
депутатів створювалися постійні комі-
сії, яких наприкін. 19 ст. було 12 (адм., 
банк., бюдж., гірнича, гмінна, крайово-
го госп-ва, петиційна, пром., санітарна, 
шкільна , шляхова , юрид. ) ; на поч. 
20 ст. - 4 (дисциплінарна, залізнична, 
податк., сільс.). Крайовий сейм здій-
снював нагляд за повітовими міськ. та 
сільс. органами та затверджував їх рі-
шення з різних питань. Фактично Га-
лицький сейм припинив свою діяльність 

у 1914, а сам факт розпаду Австро-
Угорщини у жовт. 1918 поклав кінець 
існуванню Галицького крайового сейму. 

Для належного функціонування су-
доустрою, судочинства та наглядових 
органів на тер. К. к. Галичини було за-
початковано суд. реформу. Імп. патен-
том від 14 черв. 1849 № 2 7 8 визначено 
нову суд. орг-цію Австрії. Вона склада-
лася із судів таких рівнів: повітових 
судів о д н о о с о б о в и х , а для д е я к и х 
справ - колег.; крайових судів; вищ. кра-
йових судів; Найвищ. трибуналу. Окрім 
них мали утворитися «каузальні суди» 
для торг., веке, і мор. справ. Суд. рефор-
ма передбачала черговість виконання 
нововведень для різних К. к. Так, для 
Галичини було вид. окр. розпорядження 
від 6 листоп. 1850 № 621. Реально ж суд. 
реформа впроваджувалася протягом 
1853-55. Для нагляду за додержанням 
законності на тер. К. к. при кожному 
суді було запроваджено органи проку-
ратури, які, функціонуючи окремо від 
суд. гілки влади, брали участь водночас 
у здійсненні нагляду за діяльністю пра-
цівників суду. Окремо у системі органів 
прокуратури з підпорядкуванням м-ву 
фінансів Австрії у К. к. утворено Га-
лицьку фін. прокуратуру для захисту 
майнових інтересів д-ви. 

Із 1848 окр. укр. політ, сили активно 
та наполегливо ставили питання перед 
владою Австрійс. імперії про утворен-
ня К. к. з укр. земель Галичини, Буко-
вини, Закарпаття та вимагали рефор-
мувати систему виборів до сеймів . 
Указані вимоги не були виконані ав-
стрійс. урядом. І т ільки у лют. 1918 
у Брест-Литовську уряд Австро-Угор-
щини підписав угоду з УНР (таємний 
протокол до Брестського мирного до-
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говору) про те, що з укр. частин Гали-
чини та Буковини до 31 лип. 1918 буде 
утворено окр. К. к. Але Австро-Угор-
щина, скориставшись нестаб ільним 
внутр. -політ , с т а н о в и щ е м України, 
4 лип. 1918 анулювала цю угоду. 
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