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Радикальні зміни, що відбуваються у світовому просторі протягом 

останніх десятирічь потребують неординарних дій з боку Організації 

Об'єднаних Націй, яка є універсальною міжнародною організацією і створена з 

метою підтримки миру, міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між 

державами. У зв'язку зі зникненням біполярного світу й утворенням багатьох 

полюсів впливу на міжнародні відносини висуваються пропозиції з 

реорганізації системи керівних структур ООН [1, с 40].  

У умовах глобалізації необхідно вирішувати складні завдання з 

поліпшення механізмів урегулювання міжнародних конфліктів. Доцільність 

реформування ООН визнається більшістю міжнародників і політиків, однак 

шляхи проведення реформ вбачаються різні. Тому одним з важливих завдань 

нинішнього етапу розвитку Організації Об'єднаних Націй – знайти 

оптимальний варіант організаційно-правового механізму її реформування [2]. 

Головним, постійно існуючим політичним органом ООН, на який, 

відповідно до Статуту ООН, покладена головна відповідальність  за підтримку 

міжнародного миру і безпеки виступає Рада Безпеки ООН. Рада наділена 

широкими повноваженнями в справі мирного врегулювання міжнародних 
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суперечок, недопущення військових сутичок між державами, припинення актів 

агресії й інших порушень миру і відновлення міжнародного миру.  

Особливість сучасного міжнародного розвитку полягає і в тому, що 

міжнародні проблеми дедалі більше набувають трансекторального, 

міжсекторального характеру. Це стосується проблем урегулювання 

конфліктів, розвитку, надзвичайної допомоги. В умовах сьогодення також 

назріла необхідність реорганізації Ради Безпеки ООН [2].  

Обговорення проблем реформування ООН і реорганізації Ради Безпеки 

ООН проводилися в Каразінському університеті, де відбулася апробація моделі 

«Рада Безпеки ООН» – освітньої ролевої гри, в ході якої імітується засідання 

різних органів системи ООН. Її учасники виступають в ролі дипломатів, 

відтворюючи роботу Організації з дотриманням реальних правил процедури. 

Вони представляли різні країни і брали участь в обговоренні поточних питань, 

які стоять на порядку денному в ООН. За рахунок імітації діяльності ООН, на 

прикладі роботи різних органів організації, учасники дізнались про проблеми в 

різних регіонах світу, шляхи їх вирішення та запропонували свою модель 

вирішення проблеми [3].  

Команда студентів-міжнародників факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу на «Платформі Публічної Дипломатії» 

розглядали кризу у Боліварській Республіці Венесуела. Учасники ретельно 

підготувалися до висвітлення цього питання та активно долучилися до пошуків 

шляхів вирішення кризи. Девізом проекту було вибрано вислів: «Якщо хочеш 

йти швидко – іди один, а якщо хочеш йти далеко – ідіть разом». Усі, хто 

приймав участь у дебатах були об'єднані однією місією – розвиток проектів, які 

мають суспільне значення [3].  

З кожним роком, кількість існуючих Моделей ООН зростає, пропонуючи 

нові можливості тим, хто хоче зануритися у роботу найбільш відомої 

міжнародної організації. Для студентів Каразінського університету нові локації 

моделей – попереду, так як у них є ціль – вирішити глобальні проблеми, що 



загрожують всьому світу і зробити життя усіх мешканців нашої планети 

щасливішою.  
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