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ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТРИКУТНИК У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПИ  
В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2014-2022 РР. 

Студінський В. А. 
Постановка проблеми. На сучасному історичному етапі питання європейської континентальної 

безпеки набуває актуальності особливо на тлі російської агресії. Це очевидно і, навряд чи, піддається 
якомусь сумніву. Україна у європейській історії завжди грала роль захисника західної цивілізації. Окрім 
України таку ж функцію виконували і виконують Польща та Литва. Говорячи мовою історичних аналогій 
і порівнянь, неможливо у цьому аспекті, не згадати про таке велике і потужне державне формування як 
Річ Посполита. Як не дивно, але ця держава постала теж на тлі експансії Московії на сході. Необхідність 
спільної безпеки в Центральній Європі завжди була і залишається актуальною. Литва, Польща та 
Україна знаходяться на передньому краї, який може забезпечувати стабільний розвиток Європи. На 
сьогодні це є і переднім краєм всього цивілізованого світу.  

Тому, утворення Люблінського трикутника між Києвом, Варшавою та Вільнюсом є історичною, 
політичною, економічною, гуманітарною необхідністю. Власне, Люблінський трикутник є тристороннім 
регіональним альянсом для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між 
Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка 
інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Ідея такого 
об’єднання належала В’ячеславу Чорноволу та Адаму Чарторийському. Економічна складова у цьому 
об’єднанні має виняткове значення, оскільки є базою для утворення системи сталого розвитку регіону. На 
противагу російській агресії ставляться європейська виваженість та економічна стабільність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема Люблінського трикутника і значення цієї організації 
в сучасному розвитку Європи набуває все більшого розгляду. Проте, дана проблематика поки більше 
знаходиться у політико-публіцистичній сфері розгляду. Економічні наукові дослідження на цю тему поки 
не розроблені. Хоча певні спроби і здійснюються. Швидше визначається сама наукова проблематика, 
яка у перспективі матиме різні напрямки дослідження. 

Метою даного дослідження є проаналізувати стан і перспективу розвитку об’єднання Польщі, 
Литви та України як стабілізуючого економічного фактору в системі безпеки Європи в рамках 
Люблінського трикутника. 

© Студінський В. А., 2022 

mailto:taryb@ukr.net


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Економічний вісник університету | Випуск № 53 133 
 

Результати дослідження. Проведений аналіз даної проблематики доводить, що об’єднання трьох 
держав – Польщі, Литви та України, у рамках об’єднання Люблінський трикутник має серйозні 
перспективи розвитку і може виступати в якості потужного формування в системі економічної безпеки 
Європи, особливо в умовах російської воєнної експансії. 

Висновки. Люблінський трикутник як міждержавне об’єднання покликане насамперед до 
протистояння російській агресії і тиску на Європейський Союз. Роль України, Литви та Польщі протягом 
багатьох століть полягала саме у захисті європейського континенту від імперського просування Росії 
на Європу та гальмування розвитку європейських країн. В сучасний момент ця проблема набула неабиякої 
гостроти і значення. Країни Люблінського трикутника мають потужний економічний потенціал, 
становлять серйозний торговельний комунікаційний інтерес у напрямках Північ – Південь, Захід – Схід, а 
також є певним форпостом у захисті Західної цивілізації. Політичне об’єднання Люблінський трикутник 
цілком здатне економічно убезпечити Європу від негативного впливу експансії РФ на ЄС. 

Ключові слова: Люблінський трикутник, Польща, Литва, Україна, економічна безпека, російсько-
українська війна. 

THE LUBLIN TRIANGLE IN EUROPE'S ECONOMIC SECURITY SYSTEM  
IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR OF 2014-2022 

Studinski Volodymyr 
Formulation of the problem. At the present historical stage, the issue of European continental security is 

becoming especially relevant against the background of Russian aggression. This is obvious and hardly 
questionable. Ukraine has always played the role of a defender of Western civilization in European history. Apart 
from Ukraine, Poland and Lithuania have performed and continue to perform the same function. Speaking in the 
language of historical analogies and comparisons, it is impossible in this aspect not to mention such a large and 
powerful state formation as the Commonwealth. Ironically, this state also emerged against the background of 
Muscovy's expansion in the east. The need for common security in Central Europe has always been and remains 
relevant. Lithuania, Poland and Ukraine are at the forefront of Europe's sustainable development. Today it is the 
forefront of the entire civilized world. 

Therefore, the formation of the Lublin Triangle between Kyiv, Warsaw and Vilnius is a historical, political, economic, 
humanitarian necessity. In fact, the Lublin Triangle is a tripartite regional alliance for political, economic, cultural and 
social cooperation between Lithuania, Poland and Ukraine, aimed at strengthening dialogue between countries, 
supporting Ukraine's integration into the European Union and NATO and jointly countering Russian aggression in 
Ukraine. The idea of such a union belonged to Vyacheslav Chornovil and Adam Czartoryski. The economic component 
of this association is extremely important, as it is the basis for the formation of a system of sustainable development of 
the region. European aggression is contrasted with European balance and economic stability. 

Analysis of recent research and publications. The theme of the Lublin Triangle and the importance of this 
organization in the modern development of Europe is becoming increasingly important. However, this issue is still 
more in the political and journalistic sphere of consideration. Economic research on this topic has not yet been 
developed. Although some attempts are being made. Rather, the scientific issues themselves are determined, 
which in the future will have different areas of research. 

The purpose of this study is to analyze the state and prospects of the unification of Poland, Lithuania and Ukraine 
as a stabilizing economic factor in the security system of Europe within the framework of the Lublin Triangle. 

Results of the research. The analysis of this issue proves that the unification of the three states - Poland, 
Lithuania and Ukraine, within the Lublin Triangle has serious prospects and can act as a powerful formation in 
the economic security of Europe, especially in the context of Russian military expansion. 

Conclusions. The Lublin Triangle, as an intergovernmental union, is primarily designed to counter Russian 
aggression and pressure on the European Union. The role of Ukraine, Lithuania and Poland for many centuries 
has been to protect the European continent from Russia's imperial advance on Europe and to slow down the 
development of European countries. At the present time, this problem has become very acute and significant. 
The countries of the Lublin Triangle have a strong economic potential, are of serious trade and communication 
interest in the North-South, West-East directions, and are a kind of outpost in defense of Western civilization. The 
Lublin Triangle political union is quite capable of economically protecting Europe from the negative impact of 
Russia's expansion on the EU. 

Key words: Lublin Triangle, Poland, Lithuania, Ukraine, economic security, Russian-Ukrainian war. 
JEL Classіfіcatіon: F01, F29, Н56 

ЛЮБЛИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ 
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ 2014-2022 ГГ. 

Студинский В. А. 
Постановка проблемы. На современном историческом этапе вопрос европейской 

континентальной безопасности приобретает актуальность особенно на фоне российской агрессии. 
Это очевидно и, вряд ли, подвергается какому-либо сомнению. Украина в европейской истории всегда 
играла роль защитника западной цивилизации. Кроме Украины, такую же функцию выполняли и 
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выполняют Польша и Литва. Говоря языком исторических аналогий и сравнений, невозможно в этом 
аспекте не упомянуть о таком великом и мощном государственном формировании как Речь 
Посполита. Как ни странно, но это государство предстало тоже на фоне экспансии Московии на 
востоке. Необходимость общей безопасности в Центральной Европе всегда была и остается 
актуальной. Литва, Польша и Украина находятся на переднем крае, обеспечивающем стабильное 
развитие Европы. Сегодня это и передний край всего цивилизованного мира. 

Поэтому образование Люблинского треугольника между Киевом, Варшавой и Вильнюсом является 
исторической, политической, экономической, гуманитарной необходимостью. Собственно, 
Люблинский треугольник является трехсторонним региональным альянсом для политического, 
экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, 
целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в 
Европейский Союз и НАТО и совместное противодействие российской агрессии в Украине. Идея 
такого объединения принадлежала Вячеславу Чорновилу и Адаму Чарторыйскому. Экономическая 
составляющая в этом объединении имеет исключительное значение, поскольку является основой для 
создания системы устойчивого развития региона. В противоположность российской агрессии 
относятся европейская и экономическая стабильность. 

Анализ последних исследований и публикаций. Тема Люблинского треугольника и значение этой 
организации в современном развитии Европы приобретает все большее рассмотрение. Однако данная 
проблематика пока больше находится в политико-публицистической сфере рассмотрения. 
Экономические научные исследования по этой теме пока не разработаны. Хотя определенные 
попытки и предпринимаются. Скорее определяется самая научная проблематика, которая в 
перспективе будет иметь различные направления исследования. 

Целью данного исследования есть проанализировать состояние и перспективу развития 
объединения Польши, Литвы и Украины, как стабилизирующего экономического фактора в системе 
безопасности Европы в рамках Люблинского треугольника. 

Результаты исследования. Проведенный анализ данной проблематики доказывает, что 
объединение трех государств – Польши, Литвы и Украины в рамках объединения Люблинский 
треугольник имеет серьезные перспективы развития и может выступать в качестве мощного 
формирования в системе экономической безопасности Европы, особенно в условиях российской 
военной экспансии. 

Выводы. Люблинский треугольник как межгосударственное объединение призван прежде всего к 
противостоянию российской агрессии и давлению на Европейский Союз. Роль Украины, Литвы и Польши 
на протяжении многих веков заключалась именно в защите европейского континента от имперского 
продвижения России в Европу и торможении развития европейских стран. В настоящее время эта 
проблема приобрела незаурядную остроту и значение. Страны Люблинского треугольника обладают 
мощным экономическим потенциалом, представляют серьезный торговый коммуникационный интерес в 
направлениях Север – Юг, Запад – Восток, а также являются определенным форпостом в защите 
Западной цивилизации. Политическое объединение Люблинский треугольник вполне способен 
экономически обезопасить Европу от негативного влияния экспансии РФ на ЕС. 

Ключевые слова: Люблинский треугольник, Польша, Литва, Украина, экономическая безопасность, 
российско-украинская война. 

Актуальність теми дослідження. В сучасних історичних умовах історичного розвитку, коли фактично 
Європа, і як континент, і як цивілізаційний простір, стоїть перед загрозою свого знищення. Російська агресія 
щодо України, яка відкрито розпочалася у 2014 року і має своє продовження у повномасштабній воєнній 
агресії, починаючи з 24 лютого 2022 року, поставила на карту загальну безпеку Європейського простору. 
Разом з тим війна РФ проти України визначила кілька векторів світових загроз: продовольчу, енергетичну, 
комунікаційну, екологічну. Люблінський трикутник як нове політичне об’єднання, що фактично було утворене 
на рівні угоди міністрів закордонних справ у липні 2020 року як тристоронній регіональний альянс для 
політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, 
метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та 
НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні [14]. До того ж, країни Люблінського трикутника заявили 
про свою підтримку відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і 
закликали припинити російську агресію проти неї. Важливим аспектом також є те, що об’єднання країн у 
рамках Люблінського трикутника підтримує надання Україні статусу країни із спрощеною системою вступу до 
Європейського Союзу та НАТО [3; 13].  

Для актуальності теми даного дослідження варто зазначити, що процес такого інтегрування базується 
на давніх історичних та економічних традиціях, що були закладені ще в період Першої Речі Посполитої. Тут 
достатньо зауважити, що Річ Посполита як державне політико-економічно утворення формувалося на тлі 
Московської агресії у XV-XVI століттях [9, с.31]. Тому головною метою Речі Посполитої постала безпека 
територій та народів, які на ній мешкали. Засадничими елементами такого утворення, як на той час, постали 
демократичні принципи об’єднання – «вільний з вільним та рівний з рівним», а також широкі права 
територіального самоврядування [10, с.192-208]. Тому, в цьому аспекті, ми маємо зараз процес реінкарнації 
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певного історичного простору, в якому географічній лінії Вільнюс-Варшава-Київ належить виняткова роль 
безпеки Європи, зокрема і економічної. 

Завдання і мета даного дослідження полягає у аналізі стану і перспективах розвитку політичного 
об’єднання Польщі, Литви та України як стабілізуючого економічного фактору в системі безпеки Європи в 
рамках Люблінського трикутника. У можливих перспективах розширення цього об’єднання за рахунок інших 
країн Балтії. А також у визначенні чіткого визначення місця та ролі Люблінського трикутника в системі 
європейської інтеграції та безпеки. 

Ступінь вивчення проблеми. Тема Люблінського трикутника і значення цієї організації в сучасному 
розвитку Європи набуває все більшого розгляду. Проте, дана проблематика поки більше знаходиться у 
політико-публіцистичній сфері розгляду. Економічні наукові дослідження на цю тему поки не розроблені. Хоча 
певні спроби і здійснюються. Швидше визначається сама наукова проблематика, яка у перспективі матиме 
різні напрямки дослідження. Зокрема мова може йти про економічний, політичний, культурний, логістичний та 
інші напрямки розвитку взаємозв’язків та наукових досліджень. Зокрема, варто розглядати такі напрямки у 
контексті безпекового європейського співробітництва як в економічній, так і у політичній сферах.  

Виклад основного матеріалу. Литва, Польща і Україна в силу свого географічного, історичного, 
політичного та економічного розвитку постійно знаходилися і находяться в системі взаємовідносин, що так чи 
інакше формують певну європейську безпекову вісь та лінію захисту західної цивілізації, що простягається від 
Балтійського моря на півночі і до Чорного моря на півдні. У зв’язку з цим утворюється важливий транспортно 
логістичний коридор. Як видно із нижченаведеної таблиці Литва, Польща та Україна мають доволі солідний 
потенціал, а також є однотипними за формою державного управління.  

 
Таблиця. Загальна порівняльна характеристика країн Люблінського трикутника 

 Литва Польща Україна 
Населення, осіб 2,794,329[ 38,383,000 41,660,982[ 
Площа 65,300 км² 312,696 км² 603,628 км² 
Густота населення 43 особи/км² 123 особи/км² 73 особи/км² 

Державний устрій Унітарна змішана 
конституційна республіка 

Унітарна змішана 
конституційна республіка 

Унітарна змішана 
конституційна республіка 

ВВП (номінальний) $54,219 млрд (2018) (80 
місце) 

$585.816 млрд (2018) (21 
місце) 

$161.872 млрд (2020 
кошторис) (56 місце) 

ВВП (ПКС) $107 млрд (2018) (83 
місце) 

$1.215 трильйон (2018) (23 
місце) 

$429.947 млрд (2018) (48 
місце) 

ВВП (ПКС) на душу 
населення 

$38,751 
(2018) (38 місце) 

$32,005 на душу населення 
(2018) (41 місце) 

$10,310 на душу населення 
(2018) (108 місце) 

ВВП (номінальний) 
на душу населення 

$20,355 
(2018) (42 місце) 

$15,426 
(2018) (56 місце) 

$3,881 
(2020) (119 місце) 

Зовнішній борг $34.48 млрд (2016) –  
31.6% ВВП 

$281.812 млрд (2019) –  47.5% 
ВВП 

$47.9 млрд (2018) –  46.9% 
ВВП 

Індекс людського 
розвитку 

0.869 дуже високо 34 
місце 

0.774 дуже високо IHDI 13 
місце 

0.872 дуже високо 34 місце 
0.801 дуже високо IHDI 27 

місце 

0.750 високо 88 місце 
0.701 високо IHDI 54 місце 

Залізнична мережа 1950 км 
(електрифіковано – 122 км 

18510 км 
(електрифіковано – 11909 км) 

19 787 км (електрифіковано 
– 9319 км) 

Мережа 
автомобільних 
шляхів 

21320 км, зокрема – 
автомагістралі – 1748 км 

(автобани – 309 км 

412 264 км, зокрема: 
національні дороги –18 801 км; 
воєводські дороги – 28 476 км; 

районні дороги –127 743 км; 
комунальні дороги – 237 244 

км 

Протяжність автомобільних 
державних доріг – 169,5 

тис. км. 
Автошляхи, за стан яких 

відповідають місцеві органи 
влади – 250 тис. км 

Морські порти 2 морських порти 4 морських порти 13 морських портів 
 
Звичайно, що проект «Люблінський трикутник» у першу чергу потрібно розглядати насамперед як 

політичний. Разом з тим, економіка і політика тісно пов’язані між собою. Тут варто звернути увагу й на аспект 
безпеки в системі розвитку регіону, а також всієї Європи. Повномасштабний наступ РФ на Україну, який 
розпочався у лютому 2022 року є яскравим підтвердженням того, що необхідно звернутися до питань 
організації безпеки і на військовому рівні. Оскільки Литва та Польща є членами не лише Європейського Союзу, 
але й НАТО, то вони виступають структурними елементами колективної безпеки. При цьому Литві та Польщі 
гарантований захист всіх країн-членів НАТО, незважаючи на те, що кожна з країн має свої національні збройні 
сили. Україна в такому моменті не має колективної гарантованої системи захисту від зовнішнього втручання. 
Здавалося, що певну таку гарантію давав Будапештський меморандум 1994 року. В ньому, зокрема 
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зазначалося, що «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і 
Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання 
проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде 
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом 
Організації Об'єднаних Націй» [2]. Проте, як показала практика, один із підписантів Будапештського 
меморандуму грубо порушив свої зобов’язання і розпочав повномасштабну війну проти України. 

У таких обставинах цілком логічним є питання гарантій безпеки України і створення певної структури, 
що дасть можливість забезпечити хоч певним чином таку безпеку, принаймні фінансово-технічну підтримку. 
Люблінський трикутник за умови створення відповідної міжнародної регіональної організації може дати таку 
можливість. В принципі такі підвалини й були закладені при створенні цього міждержавного політичного 
об’єднання. Так, на круглому столі в рамках Варшавського безпекового форуму, що відбувся у жовтні 2021 
року, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив: «Міжнародний порядок денний протягом 
десятиріч формували великі міжнародні організації та альянси. ОБСЄ, Рада Європи, НАТО, ЄС та ООН 
структурували світовий лад. Сьогодні, насамперед внаслідок агресивних дій Росії, великим альянсам все 
складніше підтримувати міжнародний мир і безпеку. Тому великого значення набувають гнучкі регіональні 
формати, такі як Люблінський трикутник» [1]. Подальший перебіг подій довів, що вкрай необхідно 
вибудовувати безпекову політичну організації в Європі, де економічна складова матиме серйозні засади. 

У ході російсько-української війни 2014-2022 рр. перед Україною і перед Європою постало ряд 
серйозних безпекових питань, зокрема це проблема продовольчої безпеки, а також логістичної. Україна є 
одним із найбільших світових експортерів зерна та зернобобових. Так, у 2013-2014 маркетинговому році 
Україна експортувала 32,5 млн. т., у 2014-2015 р. – 34,8 млн. т., у 2015-2016 р. – 39,5 млн. т., у 2016-2017 
р. – 44, 4 млн. т., 2017-2018 р. – 39,4 млн. т., 2018-2019 р. – 50,4 млн. т., 2019-2020 р. – 57,2 млн. т., 2020-
2021 р. – 44,9 млн. т. У 2021-2022 маркетинговому році, станом на 21 лютого, експортовано 42,6 млн тонн 
зернових: 17,8 млн тонн пшениці, 5,6 млн тонн ячменю, 160,1 тис. тонн жита, 18,7 млн тонн кукурудзи, 66,3 
тис. тонн борошна [4]. При цьому абсолютну більшість цієї продукції Україна вивозить морським 
транспортом. У ситуації, що склалася в ході війни, цей логістичний ланцюг розірваний і світ опинився на 
межі продовольчої катастрофи. Як зазначив міністр агрополітики України Микола Сольський на відкритті 
конференції міністрів сільського господарства G7 у Штутгарті у травні 2022 року: «Через блокаду 
українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна 
кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії і 3 млн тонн соняшникової макухи, а також інших культур. Це вже 
призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче буде мати наслідком світову 
продовольчу кризу і зростання інфляції». У зв’язку з цим українською делегацією було запропоновано 
обговорити створення впливової організації основних країн-постачальників зернових у світі, яка б реагувала 
на сучасні виклики і загрози продовольчій безпеці, у тому числі з боку Росії [8]. 

У процесі розв’язанні питань логістичного характеру в перспективі могли б здійснити країни 
Люблінського трикутника. Зокрема, як це видно із наведеної таблиці, протяжність лише залізниць у Литві, 
Польщі та Україні сумарно становить 40247 км. Це потужний транспортний потенціал, який може залучати до 
транспортування української сільськогосподарської продукції через порти Польщі та Литви – Клайпеду, 
Гданськ, Гдиня, Щецин, Свіноуйсьце і Бутигнге. Також можна задіяти і порти Латвії та Естонії. Звичайно, що 
доставка продукції до цих портів повинна здійснювати залізничним і автомобільним транспортом. Подібну 
думку було висловлено і в литовському парламенті з приводу питання розблокування українських портів [7]. 
При цьому, в перспективі можна було б розглядати і розширення мережі транспортних комунікацій країн 
Люблінського трикутника засобом спорудження ліній нового швидкісного наземного транспорту, зокрема, як 
Гіперлуп [6, с.130-131]. Важливим елементом цього можуть служити давні історично складені традиції 
торговельних зв’язків України, Польщі та Литви [5, с.170-171]. 

Створення відповідного поясу економічної безпеки в рамках Люблінського трикутника сприятиме як 
розвитку торговельних зв’язків Північ-Південь, так і мінімізує можливі кризові ситуації, зокрема таким, що 
виникли в ході російської повномасштабної агресії в Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року. Виступаючи з 
нагоди Дня Конституції Польщі президент РП Анджей Дуда сказав, що між Польщею та Україною взагалі не 
повинно бути кордонів [12]. У силу того, що Литва і Польща є членами ЄС, то ці бар’єри між ними подолані. 
В разі вирішення безкордонного пересування між Україною та Польщею чітко простежується логістично-
безпековий ланцюг в історичному полі Речі Посполитої. У такому разі і Польща, і Литва виступають за надання 
Україні можливості отримати у недалекій перспективі статус країни-члена Європейського Союзу. Зокрема про 
це А.Дуда говорив під час свого виступу в українському парламенті 22 травня 2022 року [11].  

За таких обставин змінюються вектори геополітики в Європі. Внутрішні проблеми України, що були 
викликані російською агресіє, і вплинули на європейський континент та весь світ так чи інакше могли б 
вирішуватися європейською спільнотою. Зокрема, це стосувалося б питань не лише продовольчої безпеки, а 
й енергетичної та екологічної. Особливо це актуально звучить на тлі захоплення агресором Запорізької та 
Чорнобильської АЕС, а також обстрілом інших ядерних об’єктів в Україні. Не менша загроза виникає при 
обстрілах чи терористичному захопленні об1єктів хімічної промисловості, яка в Україні є доволі розвинутою. 
Багатогалузева хімічна промисловість України охоплює хімічний, нафтохімічний та фармацевтичний 
підсектори, в яких працюють понад 1600 підприємств та структурних підрозділів. У 2019 році обсяг 
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виробництва хімічної продукції України сягнув 2,8 млрд доларів США, а показник середньорічного темпу 
зростання (CAGR) становить 8% за останні 4 роки [15, с. 103-104]. 

Таким чином, Люблінській трикутник, як політичне утворення України, Польщі та Литви, відіграватиме значну 
роль в системі економічної безпеки Європи. При цьому дане утворення впливатиме на систему балансів на 
європейському континенті та врівноваженні інтересів і пріоритетів між Західною та Центральною Європою. 

Висновки. Проведений аналіз даної проблематики доводить, що об’єднання трьох держав – Польщі, 
Литви та України, у рамках об’єднання Люблінський трикутник має серйозні перспективи розвитку і може 
виступати в якості потужного формування в системі економічної безпеки Європи, особливо в умовах 
російської воєнної експансії. Люблінський трикутник як міждержавне об’єднання покликане насамперед до 
протистояння російській агресії і тиску на Європейський Союз. Роль України, Литви та Польщі протягом 
багатьох століть полягала саме у захисті європейського континенту від імперського просування Росії на 
Європу та гальмування розвитку європейських країн. В сучасний момент ця проблема набула неабиякої 
гостроти і значення. Країни Люблінського трикутника мають потужний економічний потенціал, становлять 
серйозний торговельний комунікаційний інтерес у напрямках Північ – Південь, Захід – Схід, а також є певним 
форпостом у захисті Західної цивілізації. Політичне об’єднання Люблінський трикутник цілком здатне 
економічно убезпечити Європу від негативного впливу експансії РФ на ЄС. Також об’єднання впливатиме на 
врівноваження пріоритетів та балансів на європейському континенті. 
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