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МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ НАРОДНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА»
Міжнародна Дипломатична Місія Народної Дипломатії «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА», що є виконавчим
органом Всесвітнього Проекту Народної Дипломатії зареєстрована як міжнародна неурядова організація,
яка акредитувала свої Представництва понад у 80-х державах світу <http://www.euroukraine.com.ua/ua/
diplomatic-relations>.
Місія спрямовує свою діяльність згідно з своїми статутними документами, міжнародними угодами,
Конституцією України та Віденською конвенцією про дипломатичні відносин (18 квітня 1961 р). Подальша
діяльність Місії відображена як діяльність спеціалізованої установи.
Спеціалізована установа – Міжнародна Дипломатична Місія Народної Дипломатії «ЄВРОПЕЙСЬКА
УКРАЇНА» увібрала у себе три статусні форми діяльності, а саме:
1. Міжнародна Дипломатична Місія.
2. Народна Дипломатія.
3. ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА
1. МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ – сприяє розвитку державній дипломатичній службі
України, з метою подальшої реалізації зовнішньої політики України, захисту національних інтересів України
у сфері міжнародних відносин, закордонних дипломатичних установ України – дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях
а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
– сприяє забезпеченню розвитку міжнародного становища України, піднесенню її міжнародного іміджу,
авторитету, поширенню у світі демократичного образу України як надійного і передбачуваного партнера;
– здійснює інші завдання, що спрямовані на забезпечення підтримання дипломатичних зносин з іншими
державами та міжнародними організаціями, представництва України у міжнародних організаціях та спеціальних місіях;
– спільно з громадським сектором здійснює підготовку пропозицій щодо удосконалення законодавства
України у галузі міжнародних відносин (Громадська рада при МЗС України <http://council.mfa.gov.ua/ua/
about/structure/chairman-deputies>);
Місія долучається до організації проведення переговорів і підготовки укладення міжнародних двох,
трьохсторонніх договорів.
Згідно з міжнародними угодами, Місія сприяє:
– діяльності іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, передусім держав-членів Європейського Союзу, а також провадить здійснення
контролю за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносин 18 квітня 1961 р.
– забезпеченню розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, координація заходів, здійснюваних органами державної та виконавчої влади у цій сфері;
– проведенню на території України семінарів, симпозіумів, круглих столів з метою анонсування та
роз’яснення розвитку візової політики, зокрема, після підписання Україною Угоди Асоціації з Європейським
Союзом;
– здійснення інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та Віденської конвенції про
дипломатичні відносин 18 квітня 1961 р.
Підтверджуючи норми міжнародного права, продовжуються заходи щодо підготовки та підписання
Місією Віденської конвенції про дипломатичні відносин 18 квітня 1961 р., де зазначена норма Конвенції, що
передбачує долучення до Конвенції не лише держав а й спеціалізованих установ, і набуває легітимної ознаки
учасника Конвенції. «Конвенція відкрита для підписання всіма державами-членами Організації Об’єднаних
Націй або спеціалізованими установами…».
2. НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ – це один з найпотужніших факторів або напрямків побудови громадянського суспільства в тій чи іншій країні. На відміну від традиційної дипломатії народна дипломатія – це
«розмова без краваток», відверта бесіда зацікавлених осіб, кожна з яких, усвідомлюючи свої власні цінності та інтереси, разом з тим, терпимо і з розумінням ставиться до цінностям та інтересам іншої сторони, це
практичне застосування ідей толерантності в умовах мінливого, що глобалізується, все більш відкритого і
прозорого постіндустріального світу. Народна дипломатія – суспільна акція, що здійснюється ініціативною
групою людей за добровільним виконанням.
Це нетрадиційна дипломатія, оскільки здійснюється особами або організаціями, не одягнутими політичними або державними дипломатичними правами. Народна дипломатія виникає на основі ініціативи знизу, нібито на допомогу офіційним дипломатичним службам. Це елемент самоврядування в громадському суспільстві,
що переслідує мету вирішення мирним шляхом міждержавних негативних явищ, конфліктів, проблем.
Форми Народної Дипломатії: антивоєнні масові демократичні рухи, конференції, маніфестації, форуми,
круїзи, телемости тощо. Роль і перспективи народної дипломатії – підвищення іміджу держави та інших
акторів міжнародних відносин у політичних процесах. Народна дипломатія, поступово входить в структуру державних органів і стає одним з інструментів державної дипломатії1. На прикладі Місії – це членство
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у Громадській раді при МЗС України дві каденції поспіль <http://council.mfa.gov.ua/ua/about/structure/
chairman-deputies>.
Функції діяльності Народної Дипломатії – вони є різноманітні та надзвичайно багатогранні, а саме:
– сприяння проведенню зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних,
економічних, гуманітарних, наукових, інших зв’язків з іншими державами, міжнародними організаціями;
– забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
– розповсюдження правдивої інформації про Україну, її зовнішню і внутрішню політику за кордоном;
– повсякденне поширення інформації про те, що така країна, як Україна в світі є, щоб її краще знали
в світі2.
Інші заходи Народної дипломатії3.
3.«ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА». Це третій геополітичний вектор діяльності Міжнародної Дипломатичної
Місії Народної Дипломатії «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА». Сприяння проведенню зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових, інших зв’язків
з іншими державами, міжнародними організаціями зокрема на Європейську інтеграцію України.
На першому Міжнародному Саміті Народної Дипломатії за участю керівництва Місії та глав
Представництв Місії у Європейських державах, проведеному у Брюсселі було прийнято Звернення делегатів
Європейського Саміту Міжнародної Дипломатичної Місії Народної Дипломатії «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА»
до Європейського Парламенту4.
Також слід відзначити проведення Другого Міжнародного Громадського Саміту Місії у м. Києві за темою:
«НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ФАКТОР НАРОДНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»5. А також, проведення ряду інших
заходів: зустрічі з депутатами Європейського парламенту від Польщі6, а також зустріч з Президентом Естонії
паном Тоомасом Гендріком Ільвесом7, на якій було запропоновано утворення групи «Друзі європейської
України» не лише в Європарламенті, а й в усіх національних парламентах держав – членів ЄС та в інших
європейських інституціях в тому числі і в ПАРЄ.
Отже всі три статусні форми діяльності Місії сьогодні є не лише основними напрямками діяльності
Всесвітнього Проекту Народної Дипломатії у світі, а й новою моделлю безпрециндентного явища у міжнародній геополітиці Народної дипломатії.
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Міжнародної Дипломатичної Місії
Народної Дипломатії
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