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Мета статті – дослідити альтернативний варіант міждержавного 

співробітництва у формі об’єднання держав балтійсько-чорноморського 

регіону. Таким чином, увага акцентується на перевагах, які отримують 

Україна, Польща, Литва та Білорусь від взаємної інтеграції. У складі трьох 

країн(Польщі, України, Литви) об’єднання у конфедерацію змінює геополітичне 

розташування сил в регіоні та надає значні переваги своїм членам. Основними 

перевагами є наступні: 1) країни-учасники з геополітичних центрів 

перетворюються на регіональних геополітичних гравців; 2) населення понад 80 

млн., великий внутрішній ринок, розвинена логістична система, замкнені 

промислові цикли; 3) Вдале географічне розташування створить значні 

переваги для вигідної співпраці з глобальними геополітичними гравцями; 4) 

Власні ВПК та потужні об’єднані збройні сили стануть гарантією безпеки 

проти територіальної експансії РФ. 

Ключові слова: геополітика, балтійсько-чорноморський союз, міжнародні 

відносини, національні інтереси, зовнішня політика. 

Purpose of the article - to explore alternative international cooperation in the 

form of association of the Baltic-Black Sea region. Thus, focuses on the benefits that 



are Ukraine, Poland, Lithuania and Belarus on mutual integration. In the three 

countries (Poland, Ukraine, Lithuania) union confederation changes in geopolitical 

distribution of forces in the region and provides significant benefits to its members. 

The main advantages are: 1) the participating countries with geopolitical centers are 

transformed into regional geopolitical players; 2) more than 80 million people., 

Large domestic market, developed logistics system, closed industrial cycles; 3) Good 

geographical location creates considerable advantages for profitable cooperation 

with global geopolitical players; 4) Powerful armed forces will guarantee the 

security of territorial expansion against Russia. 
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Вступ. Вдаючись до питання про місце України, Польщі, Литви в 

сучасному світі неодмінно постає потреба обговорення зовнішньополітичного 

вектору та орієнтирів.  

На сьогоднішній день Європейський Союз, що є спадкоємцем трьох 

європейських організацій, є найбільшим наддержавним утворенням в Європі. 

Проте, невблаганний прогрес ставить важкі питання країнам і керівництву ЄС, 

а ті проблеми, які сьогодні існують в ЄС сприяють пошуку нових можливих 

союзів для реалізації національних інтересів України. 

Незбалансована фінансова політика ЄС, в якій поєднались економічно 

потужні та економічно слабкі держави ставить перед ЄС питання: що буде 

далі? Сполучене Королівство Великої Британії оголосило про вихід з ЄС, а 

країни Скандинавії обдумують можливість виходу з Шенгенської Угоди, що на 

думку експертів може спричинити ланцюгову реакцію і призведе до розпаду 

ЄС. 

Дивлячись в історію та сучасність ми можемо віднайти такі альтернативи 

ЄС як:  

Балто-Чорноморський союз (Україна, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія / 

гіпотетично: Польща, Фінляндія, Швеція, Норвегія) ідею якого розробляв 

М.Грушевський, а пізніше уряд УНР у вигнанні. 



Вишеградська четвірка (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина) на 

сьогодні є фактичною силою, що задає тон політики Східної Європи. 

ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова / спостерігачі: Латвія, 

Туреччина), що фактично немає реальної сили в Європі. 

Нова Річ Посполита (Польща, Україна, Білорусь, Литва, Латвія) ідея 

утворення союзу, конфедерації чи федерації держав, що часто обговорюється 

теоретиками з Польщі, України, Білорусі.  

Балтійська асамблея (Естонія, Латвія, Литва) потужне об’єднання 

балтійських країн, що досягло неабияких успіхів в координації своїх дій при 

перемовинах з ЄС та виведенні російських військ з території країн-учасниць. 

Мета даної статті – дослідити альтернативний варіант міждержавного 

співробітництва у формі об’єднання держав балтійсько-чорноморського 

регіону. 

Огляд літератури. Питання дійсно є актуальним і обговорюється як 

політиками, так і дослідниками. Розглянемо деякі напрацювання в цьому 

відношенні. 

Яніс Раткевіч (радник міністра навколишнього середовища та 

регіонального розвитку Латвії), відповідаючи на питання журналістів у травні 

2014 року заявив наступне: «Однак, я вважаю, подібне об'єднання (балтійсько-

чорноморське)  неминуче, живучи по сусідству з такою агресивною державою, 

як РФ. Можливо, формат буде і ширше, з Грузією і Азербайджаном - країнами, 

які так само обрали європейський шлях розвитку. Не можна повторити 

помилок 30-40-х років, коли демократичні країни діяли дуже роз'єднано, ми 

повинні винести урок з історії».[3] 

Віктор Шевчук, Віталій Рождаєв у статті «План "Міжмор'я" - Британія 

підтримує, Франція не проти, Україна і Польща зроблять» зазначають: «Якщо 

через 10-15 років Польща і Україна зможуть об'єднатися політично і 

економічно, створивши також і військовий союз, вони стануть в один ряд з 

такими країнами як Німеччина, Британія і Франція, обігнавши Росію. Польща з 

населенням близько 39 мільйонів і Україна з населенням понад 43,5 мільйона 



без урахування анексованого Криму, мають важку промисловість і замкнуті 

промислові виробничі ланцюжки, можуть скласти гідну конкуренцію 

європейським товарам в рамках спільного ринку. Політично ж україно-

польський союз матиме значну вагу в силу свого географічного положення» [4] 

Основний текст. Виходячи із політики Польщі та країн Прибалтики, що 

лобіюють інтереси України в ЄС, на часі є проект в якому поєднано так звані 

території Речі Посполитої та держав Прибалтики. Цей проект має різні назви 

(Балто-Чорноморська унія, союз, конфедерація і т.п.), та включає в себе в 

різних варіантах Польщу, Україну, Білорусь, Литву, Латвію та Естонію. 

Безпосередньо створення об’єднання пропонується на базі укладення 

спільних договорів про економічний, політичний та військовий союз держав-

членів цього Об’єднання. Утворення єдиної економіко-політичної лінії повинно 

убезпечити держави Об’єднання як від загроз економічного так і політичного 

характеру. Військовий союз пропонується на класичній схемі спільного 

реагування на зовнішню агресію проти будь-якого члена Об’єднання. Для 

координації дій пропонується утворити наддержавний орган у вигляді 

парламенту (Сейму) але без інституту «президента». 

Таке Об’єднання надасть світу новий геополітичний проект історично 

знайомих між собою держав. Населення об’єднання досягатиме 90 млн. осіб, а 

територія складе 1,298,922 кв.км. Загальний ВВП об’єднання складатиме 

1,398,644,000,000$, що майже дорівнює ВВП Російської Федерації, або 

половині ВВП Федеративної Республіки Німеччина, що є найбільш потужною 

економікою Європи на сьогоднішній день. 

Пропонується провести радикальну політику переорієнтації ринків на 

тіснішу співпрацю між країнами членами Об’єднання. Прикладом може 

слугувати переорієнтація машинобудівельної промисловості Об’єднання на 

українську чорну металургію. Питання енергонезалежності частково можна 

вирішити за рахунок українських АЕС та ГЕС, тісної співпраці між 

Об’єднанням та балто-скандинавським проектом «NordPool». Щодо питання 

газопостачання, як варіант, пропонується видобуток сланцевого газу або 



будівництво терміналів прийому скрапленого газу і купівля його у держав 

конкурентів РФ. Поглиблення застосування альтернативних джерел енергії 

також сприятиме енергонезалежності Об’єднання. 

Враховуючи розвинений аграрний сектор Польщі, України та Білорусі має 

сенс впровадження політики протекціонізму для захисту сільськогосподарської 

продукції держав Об’єднання. 

Загально відомо, що армії України і Білорусі своїм технічним 

забезпеченням та якісним складом кадрів поступаються країнам-членам НАТО. 

Українська Армія, після років скорочення фінансування, на сьогодні майже 

дорівнює своєю кількістю Польській. Чисельність  Збройних Сил Об’єднання 

складатиме біля 400000 осіб, для порівняння Німеччина з населенням у 81 млн. 

чоловік послуговується армією у 325,000 осіб, а Російська Федерація з 

населенням 140 млн. має Збройні Сили чисельністю понад 1 млн. 

військовослужбовців.  

Варто наголосити, що задля виключення домінуючої позиції будь-якої з 

держав в діловодстві пропонується запозичення практики ЄС із веденням 

документації державними мовами, а акти і документи, що стосуються всього 

Об’єднання перекладатимуться мовами усіх держав-членів Об’єднання. 

Об’єднання матиме в своєму розпорядженні різноманітні галузі 

виробництва. Розвинений аграрний сектор Польщі, України та Білорусі буде 

здатен забезпечити як потреби Об’єднання так і перетворити Об’єднання, в 

цілому на годівницю світу. 

У зовнішній політиці Об’єднання продовжуватиме співпрацю з державами 

Європи чи то у формі незалежних держав чи то у формі 

союзу/конфедерації/федерації. 

Об’єднання може виступати миротворцем в регіоні та посередником при 

врегулюванні геополітичних конфліктів. Діяльність в цій сфері може включати 

формування миротворчих контингентів в межах Європи. 

Виконуючи свою історичну місію Об’єднання стане водночас транзитним 

мостом між «сходом» і «заходом», а також може взяти на себе роль «щита 



Європи». Саме в цьому Об’єднанні Україна, Польща, Литва, Білорусь зможуть 

реалізувати свої національні інтереси та знайти собі гідне місце в сучасному 

світі. 

Висновки. Таким чином окреслено основні перспективи країн балтійсько-

чорноморського регіону. Звісно на даний момент таке об’єднання можливе, але 

без Білорусі, що знаходиться у сфері впливу РФ. Проте навіть, на початковій 

стадії, у складі трьох країн(Польщі, України, Литви) об’єднання у 

конфедерацію змінює геополітичне розташування сил в регіоні та надає значні 

переваги своїм членам. Основними перевагами є наступні: 1) країни-учасники з 

геополітичних центрів перетворюються на регіональних геополітичних гравців; 

2) населення понад 80 млн., великий внутрішній ринок, розвинена логістична 

система, замкнені промислові цикли дають змогу економічно протистояти РФ 

та ФРН; 3) Вдале географічне розташування (буфер між західною Європою та 

Росією) створить значні переваги для вигідної співпраці з глобальними 

геополітичними гравцями; 4) Власні ВПК та потужні об’єднані збройні сили 

стануть гарантією безпеки проти територіальної експансії РФ. 
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