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ВПЛИВ ЗАКОНОДАВСТВА ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА РОЗВИТОК 

БУРЖУАЗНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Французька революція XVIII ст. визрівала і відбувалася в умовах конфронтації народу, 

очолюваного представниками буржуазії, з абсолютною владою короля, дворянством та 
пануючою католицькою церквою. Відчуваючи свою зростаючу економічну силу, французька 
буржуазія не бажала більш миритися зі становою приниженістю і політичною безправністю, а 
також незахищеністю своїх майнових прав, що стосувалося і права власності на землю. Цей 
процес характеризувався виробленням законодавчих актів, які відображали намагання 
«третього стану» як змінити середньовічні порядки щодо права власності на землю, так і щодо 
розвитку буржуазного господарювання на ній. 

На першому етапі Французької революції (14 липня 1789 р. – 10 серпня 1792 р.) 
депутати Установчих зборів (конституціоналісти) відображали інтереси великої буржуазії і 
ліберального дворянства. При цьому здійснили ряд антифеодальних перетворень і розробили 
важливі демократичні документи. Уже у Декларації прав людини і громадянина 1789 року, яка 
була прийнята на першому етапі революції вказувалося, що: «Мета кожного державного союзу 
полягає у забезпеченні природних і невід’ємних прав людини. Такими є свобода, власність, 
безпека і опір гніту.» забезпечення права власності було закріплено у статті 17 Декларації – « 
Оскільки власність є право недоторкане і священне, то ніхто не може бути позбавлений її, 
окрім випадку встановленого законом, безумовної суспільної необхідності і за умови 
справедливої і попередньої винагороди. Отже, було сформовано ідеальну програму для 
розвитку Франції, що у подальшому не виключало масові покарання, терор і економічну 
руйнацію, що відобразилося і на розвитку буржуазної земельної власності. В умовах 
розгортання селянської революції Установчі збори декретами 4-11 серпня 1789 р. зробили 
урочисту заяву про остаточне знищення феодального порядку. Але безоплатно знищувалися 
лише особисті або кріпосні повинності селян, а основні феодальні повинності, пов’язані з 
землею, селяни повинні були викупати. За Декретом від 24 листопада 1789 р. землі 
духовенства передавалися у розпорядження нації, але  значна їх частина була скуплена 
заможними громадянами. Велика буржуазія, яка стала при владі у перший період Французької 
революції, не змогла повністю ліквідувати феодальний устрій і розв’язати земельне питання, 
тож особливих змін щодо впровадження форм і методів буржуазного господарювання не 
відбувалося.  
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Другий етап Французької революції (10 серпня 1792 р. – 2 червня 1793 р.) 
характеризувався подальшим підвищенням політичної активності народу і переходом влади 
до рук жирондистів. Ще до утворення Конвенту, 25 серпня 1792 р., жирондисти провели через 
Установчі збори новий аграрний закон «Про знищення залишків феодального режиму», який 
відміняв викуп селянами феодальних повинностей. Але, все ж цей законодавчий акт не 
розповсюджувався на ренти, натуральні податки й інші повинності, не пов’язані з 
феодальними правами, що гальмувало розвиток буржуазної земельної власності.  

У третій свій етап (2 червня 1793 р. – 27 липня 1794 р.) Французька революція вступила 
під зверхністю якобінців, прикладом революційної наполегливості яких було земельне 
законодавство. Уже 3 червня 1793 р. Конвент за пропозицією якобінців передбачив продаж 
малими земельними наділами у розстрочку земель, конфіскованих у дворян-емігрантів у тих 
місцевостях, де не було общинних земель. 10 червня 1793 р. було прийнято ще один декрет, 
який повертав селянським общинам загарбані дворянством земельні угіддя і передбачав 
можливість поділу общинних земель. Розділені землі ставали власністю селян. Грандіозне 
значення мав декрет від 17 липня 1793 р. «Про остаточне скасування феодальних прав», де 
містилися положення про скасування усіх сеньйоріальних платежів без всякої винагороди. 
Цей декрет остаточно закріпив знищення феодального ладу та надав можливість подальшому 
розвитку буржуазної земельної власності, яка розвивалася у трьох основних напрямах : 
перший – створення буржуазних форм земельної власності; другий – еволюція феодальної 
ренти у капіталістичну, і третій – зростання товарності землі. Запроваджувалося ринкове 
підприємництво та дрібнотоварна земельна власність, що розвивалася повільними темпами з 
різних причин. Головна причина полягала у отриманні селянами у власність невеликих наділів 
землі. При цьому середній розмір господарства селянина становив приблизно 0,5 га, та 
отримав назву парцела, що означало дрібне, нестійке та малоприбуткове господарство. 
Парцеляризація села загострила демографічну кризу та стримувала процес руху робочої сили 
із села у місто.  Велика буржуазія у ході революції, скупивши значну частину землі, 
користувалася найманою працею тих же селян, які отримавши невеликі клаптики землі, 
продовжували залежати від неї. При цьому спостерігалося широке впровадження у селянське 
господарство господарського лихварського кредиту. Лихварі (місцеві багатії) – крамарі, купці, 
окремі заможні селяни давали позику під заставу землі, і користуючись безвихідним 
становищем селян нав’язували їм високі відсотки. Все це позначалося на розвитку ринкових 
відносин на селі, які відбувалися не на основі перебудови великого феодального господарства, 
а на основі капіталістичних відносин серед селян – існували оренда землі, застосовувалася 
наймана праця, а у подальшому відбувалася диференціація селян. 

Взагалі, як вважає французький дослідник Алексіс де Токвіль, після Французької 
революції, як держава, так і населення повною мірою не відчувало потрясінь, але усі відчували 
поштовх: «Кожен виявився похитнутим у своєму становищі, збентеженим у своїх звичках або 
утиснутий у своїй промисловій діяльності». 
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ПЛАТФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ 

Збройний спротив ОУН та УПА фашистському й сталінському тоталітарному режиму 
потребував національної консолідованості, представництва інтересів українців як всередині 
країни, так і на міжнародній арені. За умов такої необхідності постає проблема перегляду 
ідеологічних засад національної організації та їх трансформації на значно демократичніші 
стандарти. Керівництво ОУН розуміло реальні умови здобуття незалежності Україною – 
об’єднання всіх українських політичних сил, які виступали за незалежність з аналогічними 
самостійницькими рухами інших поневолених народів. Аби консолідувати український народ, 
треба було спочатку об’єднати усі національні політичні сили, які були розпорошені на 
численні партії та фракції. Тому, все більше обертів набирає пропозиція створити єдиний 
надпартійний політичний орган. Так формується Українська головна визвольна рада, яка, не 
дивлячись на свій підпільний статус, складалася з високоосвічених членів (тільки 3 із 25-ти 
осіб не мали вищої освіти). 

На Установчих зборах було проголошено програмні документи щодо устрою УГВР, її 
політичної онови – Платформи, а спеціальним Універсалом-зверненням декларувалися наміри 
здобути самостійність та соборність для української держави. Проте, головним програмним 
документом, який на кшталт конституції декларував політичні і правові принципи та мету 
існування УГВР – була саме політична Платформа. Вона складалася з преамбули і двох частин, 
у яких були викладені основоположні засади УГВР, опис руйнівних наслідків панування на 
українських територіях чужої влади, і пропозиція щодо розв’язання цієї проблеми – 
проголосити власну, українську незалежну державу. 

Виходячи з проголошеного принципу демократії, народ України визнавався як єдиний 
носій і джерело влади та забезпечувався основними правами і свободами. Важливим було 
визнання і нормативне закріплення принципу верховенства права, а рівність усіх перед 
законом та законність виступали основними засобами забезпечення прав і свобод. Ще одним 
важливим пунктом було документальне закріплення прав національних меншин на території 
України. Подібні декларації відображували прогресивні гуманістичні тенденції мирного 
співіснування української нації поруч з іншими у процесі державотворення. 

Всі ці принципи потрібно було належним чином реалізувати, тому УГВР у Платформі 
також зазначила головні напрямки своєї діяльності: революційна відбудова соборної 
української держави засобами збройної боротьби із противниками самостійності та 
союзництвом з її прихильниками; політична незалежність управління УГВР від зовнішнього 
владного впливу; консолідація усіх основних національних політичних сил (незважаючи на їх 
політичну належність, ідейний світогляд), що виступають за незалежність і суверенність 
України, підтримують визвольні прагнення. Тобто, у центрі діяльності УГВР стояло 
національне збереження і забезпечення її єдності і культурних надбань. Відбудова самостійної 
і незалежної України на етнічній українській території шляхом протистояння всім 
противникам такої самостійності (у першу чергу більшовиків і фашистських загарбників) – 
ось, на що спрямовувались основні зусилля. І важливим є те, що при творенні держави слід 
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