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Вступ Термін «м’яка сила» (soft power) був 
запропонований американським політологом Джо-
зефом Неєм в кінці минулого століття. У статті 
з однойменною назвою, опублікованій в журналі 
Foreign Policy в 1990 р., [1, c. 94] він міркує про 
нову конфігурацію світового порядку після закін-
чення Холодної війни. Під «м’якою силою» Ней 
має на увазі силу, засновану на привабливості 
національної культури та зовнішньої політики, 
протиставляючи її «жорсткій силі», що базується 
на примусі або підкупі. Він вважає, що в світі все 
більше значення мають не тільки військові та еко-
номічні можливості держави, а й «здатність пере-
конувати інших», тому успіх держави залежить не 
тільки від військової або економічної могутності, 
а й від здатності бути привабливим, домагаючись 
того, щоб «інші хотіли того ж, чого хочеш ти».

Великобританія є одним з визнаних світових 
лідерів у області використання «м’якої сили». Важ-
ливою особливістю британської політики «м’якої 
сили» є прагнення налагодити координацію і вза-
ємодію між різними відомствами і інститутами. Це 

проявляється в різних формах: від створення різ-
ного роду міжвідомчих комісій, комітетів та робо-
чих груп і до масштабних програм в цій сфері. 
Комплексна програма GREAT Britain – це один 
з найбільш показових прикладів таких програм. 

Мета пропонованої статті – висвітлити і про-
аналізувати ключові аспекти функціонування про-
грами GREAT Britain та довести можливості запро-
вадження такого досвіду в українських реаліях. 

Результати. GREAT Britain (або GREAT) була 
запущена напередодні літніх Олімпійських ігор в Лон-
доні в 2012 р. Після того як в 2005 р. заявка міста на 
проведення Олімпійських ігор була схвалена Міжна-
родним олімпійським комітетом, почалася підготовка 
до спортивного заходу, за який відповідав спеціально 
створений Лондонський організаційний комітет Олім-
пійських ігор. Одним із завдань комітету також  був 
розгляд Олімпійських ігор в ширшому контексті, щоб 
вони послужили подальшій популяризації британ-
ської столиці та Сполученого Королівства.

Заявка на проведення Олімпіади в 2005 р. 
та значна частина підготовчих робіт виконувалася 
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У статті детально розглянуто і проаналізовано ініціативи британського уряду 
з «ребрендингу» іміджу Сполученого Королівства для закордонної аудиторії. 
Програма Cool Britannia кінця 1990-х – початку 2000-х рр. було сприйнята скептично, 
тоді як програма GREAT Britain (або GREAT), що запускалася перед Олімпійськими 
іграми в Лондоні у 2012 р. дозволила Сполученому Королівству досягти значних 
успіхів у застосуванні «м’якої сили».
Виокремлюються два вектори розуміння програми GREAT – широке і вузьке. Якщо 
в широкому контексті вона розуміється як   координація різних відомств і організацій: 
Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності, Міністерства культури, ЗМІ 
та спорту, Британської ради, Департаменту з торгівлі та інвестицій, Британського 
управління по туризму (VisitBritain) та інших, то у більш широкому контексті вона 
використовується як сполучна ланка між минулим і сьогоденням країни. Однак в даному 
випадку велич в сучасному світі переосмислюється і зв’язується з новими атрибутами: 
не з армією, територією або економічною потужністю, а з такими явищами як освіта, 
культурна спадщина, інновації, туризм, креативність, тощо.
Обґрунтовано і доведено, що після не цілком вдалих спроб різко змінити вектор 
британської «м’якої сили» при лейбористському уряді Тоні Блера, правлячі еліти 
повернулися до більш збалансованої політики, приділяючи велику увагу забезпеченню 
міжвідомчої взаємодії. Програма GREAT дозволила Сполученому Королівству досягти 
значних успіхів у застосуванні «м’якої сили». За даними державних статистичних 
служб, а також згідно з даними міжнародних організацій, Велика Британія – це одне 
з найбільш привабливих напрямків для отримання освіти, імміграції та туризму. 
Країна зберігає свої позиції і вплив у міжнародних організаціях, має авторитет 
в області науки, культури і мистецтва та є одним з найбільших донорів програм 
сприяння розвитку. Досвід Великої Британії щодо практичного застосування складної 
з теоретичного та прикладного поглядів концепції «м’якої сили» в зовнішній політиці, 
безумовно, становить інтерес і має враховуватися як при плануванні української 
політики на британському напрямку, так і при організації роботи інститутів 
і механізмів, націлених на збільшення «м’якої сили» нашої країни.
Ключові слова: Велика Британія, публічна дипломатія, «м’яка сила», програма 
GREAT.
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ще за лейбористів. На початку 2011 р., вже після 
приходу до влади коаліційного режиму Девіда 
Кемерона – Ніка Клегга, в урядових структурах був 
запущений процес обговорення нового бренду, 
покликаного збільшити економічний ефект від 
проведення ігор. Внаслідок цих обговорень уряд 
затвердив програму GREAT. Її ключовою рисою 
стала координація різних відомств і організацій: 
Міністерства закордонних справ і у справах Спів-
дружності, Міністерства культури, ЗМІ та спорту, 
Британської ради, Департаменту з торгівлі 
та інвестицій, Британського управління по туризму 
(VisitBritain) та інших. Також кампанію підтримали 
представники британського бізнесу, в тому числі: 
авіакомпанія British Airways, телекомунікаційна 
корпорація BT, тощо. [2] 

Під час запуску програми GREAT багато ЗМІ 
порівнювали її з ініціативою Cool Britannia кінця 
1990-х – початку 2000-х рр. Словосполучення Cool 
Britannia («класна», «крута» Британія) викорис-
товувалося у пресі для позначення ряду ініціатив 
«нових лейбористів» і їхнього лідера Тоні Блера. 
Після перемоги на загальних парламентських 
виборах в 1997 р. партія лейбористів заявила про 
необхідність перегляду сформованого за кордо-
ном іміджу Великобританії. Найбільш докладно 
аргументи прихильників «ребрендингу» країни 
викладені в брошурі пов’язаного з партією лейбо-
ристів аналітичного центру Demos. 

Автор брошури політолог Марк Леонард писав 
про необхідність подолати стереотипи, що скла-
лися про Велику Британію, тобто відійти від образу 
традиційної консервативної країни в стані застою 
та представити Сполучене Королівство як сучасну, 
динамічно розвинену та технологічну країну. Марк 
Леонард стверджував, що жителі інших країн бачать 
Британію як «парк розваг з королівською родиною 
і зеленими пагорбами», а також як країну з «поганою 
їжею, поганою погодою і зарозумілими людьми», 
а це серйозно шкодить Великій Британії, насампе-
ред – її економіці. [3] Він стверджував, що ще одним 
підтвердженням відсталості бренду «Британія» є те, 
що такі компанії як British Telecom, British Gas, British 
Home Stores і British Airport позбулися прикметника 
«British» в своїх назвах. На його думку, це говорить 
про те, що асоціації з Великою Британією сприйма-
ються як перешкода сучасному бізнесу, тому компа-
нії прагнуть дистанціюватися від своєї країни.

Крім того, Марк Леонард посилався на марке-
тингове дослідження, проведене раніше компа-
нією British Telecom по всьому світу. Його резуль-
тати показали, що в ряді країн, зокрема в Японії, 
слово «British» в назві бренду асоціювалося 
з чимось «з минулого» і «колоніальним» і не від-
повідало уявленням про інноваційну та техноло-
гічну британську індустрію. Саме це, за словами 
автора, призвело до того, що керівництво компанії 
змінило назву British Telecom на BT.

Ідея про модернізацію іміджу країни в цілому 
гармонійно поєднувалася з політикою «нових 
лейбористів», які взяли курс на оновлення у всіх 
сферах. Уряд Тоні Блера спробував переглянути 
позиціонування Великобританії в світі. Якщо 
використовувати маркетингові терміни, то влада 
спробувала провести «ребрендинг» Сполученого 
Королівства, оновити його імідж і тим самим під-
вищити привабливість серед зарубіжних цільових 
аудиторій.

Ініціативи, які уряд Тоні Блера запустив в 1997–
1998 рр., були покликані змінити ситуацію і пред-
ставити Велику Британію як сучасну, інноваційну 
і динамічну країну. У пресі кампанія по оновленню 
іміджу країни отримала назву Cool Britannia. Сло-
восполучення до цього використовувалося в ЗМІ 
і навіть у рекламі морозива, однак остаточно закрі-
пилася саме за кампанією «нових лейбористів». 
ЗМІ тиражували наступний вислів Тоні Блера про 
імідж Сполученого Королівства: «Я пишаюся мину-
лим своєї країни, але я не хочу жити в ньому» [4].

Ініціативи уряду щодо ребрендингу Великої 
Британії спиралися на сучасні досягнення британ-
ської промисловості і культури. На перший план 
вийшли так звані творчі (креативні) індустрії: мода, 
дизайн та архітектура, розробка програмного 
забезпечення, анімація, музика, сучасне мисте-
цтво і література, ТВ і медіа. Крім того, в рамках 
цієї політики була створена робоча група у Мініс-
терстві закордонних справ, завданням якої було 
поліпшити імідж Британії закордоном [5].

Однак надії на «нових лейбористів» не виправ-
далися, а широко розрекламована ініціатива дуже 
скоро стала об’єктом жорстокої критики. Уже 
в 1998 р. впливовий журнал The Economist зая-
вив читачам, що немає нічого більш сумного, ніж 
спроби здаватися крутим [6].

Ініціатива Тоні Блера по «ребрендингу» Великої 
Британії сьогодні описується фахівцями з терито-
ріального маркетингу як хрестоматійний приклад 
невдалої кампанії. Надмірний акцент на модний, 
сучасний і передовий образ Британії не знайшов 
відгуку всередині країни. Cool Britannia виявилася 
занадто вузькою концепцією, пов’язаною виключно 
з міським, і навіть столичним способом життя. 
Забутими виявилися і різні території британської 
держави. Згадані «креативні індустрії» були скон-
центровані на південному сході країни, в той час 
як такі значимі її частини як Шотландія і Уельс, 
виявилися за рамками кампанії. Крім того, уста-
лений образ країни не міг бути змінений за корот-
кий час. У 1999 р., через два роки після приходу 
до влади «нових лейбористів», Британська рада 
замовила дослідження, присвячене образу країни 
в світі. Таке дослідження було проведено міжна-
родною соціологічною компанією Ipsos-MORI і опу-
бліковано під назвою «В очах інших: як світ бачить 
Великобританію». Результати показали, що думка 
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про Велику Британію в світі за кілька років істотно 
не змінилася, незважаючи на риторику політичних 
лідерів [7].

Дослідження продемонструвало, що став-
лення до Сполученого Королівства в світі в цілому 
доброзичливе. Однак в якості недоліків, властивих 
Великобританії, респонденти вказували надмірну 
традиційність, консерватизм і застій. У той же час 
значна частина учасників опитування відзначала 
традиції та багату культурну спадщину як сильні 
і привабливі сторони Британії. Загалом респон-
денти бачили Великобританію швидше традицій-
ною, ніж сучасною країною.

Таким чином, ініціатива Cool Britannia, що пере-
дувала кампанії GREAT отримала в основному 
негативну оцінку і в цілому пов’язується в полі-
тичному дискурсі з суперечливою спадщиною 
Тоні Блера і «нових лейбористів». Тому запуска-
ючи програму GREAT Britain, уряд консерваторів 
і ліберальних демократів прагнув дистанціюватися 
від ініціативи Cool Britannia. Чиновники, які брали 
участь у створенні та запуску програми GREAT, 
відзначають, що вони свідомо намагалися зробити 
нову програму несхожою на кампанію Cool Britannia 
не тільки тому, що остання занадто сильно асоці-
ювалася з Тоні Блером, а й з метою підкреслити 
сильні сторони британської спадщини. Директор 
кампанії GREAT Britain в офісі прем’єр-міністра 
Конрад Берд наголошує той факт, що ініціатори 
кампанії прагнули показати як сучасну, так і старо-
винну Британію [8].

На відміну від ініціативи нових лейбористів, 
кампанія GREAT вийшла набагато більш широкою 
і всеосяжною: замість акценту виключно на модне 
і технологічне, вона поєднує традиційне уявлення 
про Британію і більш сучасний і динамічний образ 
нинішньої країни. Це легко простежити як за гас-
лами кампанії, так і по візуальних образах, які вона 
використовувала – від традиційних британських 
пейзажів і елементів культурної спадщини до нови-
нок сучасного дизайну і технологій.

Комітет з «м’якої сили» і впливу Великої Британії, 
посилаючись на матеріали, надані урядом, зазна-
чає, що кампанія GREAT спрямована на те, щоб 
люди з усього світу приїжджали до Великобританії, 
вчилися і займалися бізнесом в країні,  тобто кам-
панія об’єднує всю діяльність по просуванню Вели-
кобританії за кордоном під загальною вивіскою [9].

Спочатку кампанія була сприйнята з обереж-
ністю і недовірою, перш за все, британською пре-
сою. Прем’єра-консерватора Девіда Кемерона 
критикували за непослідовність: його слова під 
час запуску кампанії GREAT про те, що Брита-
нія – це чудове (great) місце для туризму, інвес-
тицій та роботи контрастували зі зробленими 
до цього заявами про «зруйноване та розколоте 
(broken) британське суспільство» та «зруйновану 
Британію» [10].

Однак якщо в кінці 1990-х і початку 2000-х рр. 
було зроблено спробу змістити фокус з традицій 
та історії в бік технологічного, сучасного і модного 
образу, то сьогодні в політиці «м’якої сили», в тому 
числі, в рамках реалізації програми GREAT Britain 
простежується більш зважений підхід, який прагне 
поєднати сучасність і багату культурну спадщину.

Згідно з офіційним формулюванням, кампанія 
спрямована на те, щоб надихнути світ на нове 
раціональне і емоційне сприйняття Великобританії 
в сьогоденні і майбутньому, на те, щоб показати, 
що це найкраща країна для туризму, інвестицій, 
отримання освіти і торгівлі.

Розробленим в рамках програми брендом 
GREAT користується 17 урядових департаментів 
і належних до них організацій. Секретаріат Кабі-
нету міністрів координує роботу. Координаційну 
раду програми очолює Міністр з питань культури, 
ЗМІ і спорту.

Як показала практика, програма GREAT вияви-
лася цілком успішною. Про це говорить рішення 
продовжувати кампанію, що спочатку замислю-
валася як доповнення до Олімпійських ігор в Лон-
доні, навіть після завершення Олімпіади. Резуль-
тати ініціативи були розглянуті Комітетом з «м’якої 
сили» і впливу Великобританії в рамках парла-
ментської сесії 2013–2014 рр., після чого Комітет 
рекомендував Уряду продовжити реалізацію кам-
панії, приділяючи увагу окремим культурним захо-
дам, які потенційно здатні позитивно вплинути на 
туризм. Сприятливий ефект залишила Олімпіада, 
яка проходила з 27 липня по 12 серпня 2012 р. За 
результатами опитування, проведеного на замов-
лення Британської ради компанією Ipsos-MORI,  
60% британців і 56% опитаних за кордоном вва-
жають, що церемонія відкриття Олімпійських ігор 
успішно представила кращі досягнення як тради-
ційної, так і сучасної Великої Британії [11].

Позитивні тренди показує і туристична галузь 
країни, при цьому сучасна культура відіграє певну 
роль в залученні туристів, хоча і менш значну, ніж 
культурна спадщина. 

Чергове дослідження, проведене в кінці 2016 – 
початку 2017 рр. на замовлення Британської ради 
і присвячене сприйняттю Великої Британії в світі, 
показало, що хоча в якості представників сучас-
ної британської культури респонденти насамперед 
називають Вільяма Шекспіра (серед інших пред-
ставників також згадуються футболіст Девід Бек-
хем, королева Єлизавета II та письменниця Джоан 
Роулінг), проте зусилля з просування сучасного спо-
собу Великої Британії не пропали дарма. Так, біль-
шість респондентів погоджується з твердженнями, 
що «Система освіти у Великій Британії сприяє твор-
чості та інновацій», «Сфера мистецтва у Великій 
Британії є креативною та інноваційною» та «Велика 
Британія володіє провідними світовими інститутами 
(установами) у сфері мистецтва і культури» [12].
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Назву програми – GREAT Britain або GREAT 
цікаво також розглянути в більш широкому контек-
сті. У значенні «великий, велика» слово great вико-
ристовується як сполучна ланка між минулим і сьо-
годенням країни. Однак в даному випадку велич 
в сучасному світі переосмислюється і зв’язується 
з новими атрибутами: не з армією, територією або 
економічною потужністю, а з такими явищами як 
освіта, культурна спадщина, інновації, туризм, кре-
ативність, тощо. Тобто автори даної програми праг-
нуть закріпити нове уявлення про велич і транслю-
вати його як в світі, так і всередині країни. Замість 
того, щоб орієнтуватися на досягнення минулого 
і прагнути повернути «велич» в колишньому розу-
мінні, за допомогою даної кампанії змінюється 
і закріплюється новий дискурс, переосмислюється 
сам термін «великий, велика». Слово great вико-
ристовують у подвійному значенні, розуміючи під 
ним також «відмінно, круто» і відповідаючи тим 
самим вимогам часу.

Висновки Таким чином, після не цілком вда-
лих спроб різко змінити вектор британської «м’якої 
сили» при лейбористському уряді Тоні Блера, прав-
лячі еліти повернулися до більш збалансованої 
політики, приділяючи велику увагу забезпеченню 
міжвідомчої взаємодії. Програма GREAT дозво-
лила Сполученому Королівству досягти значних 
успіхів у застосуванні «м’якої сили». За даними 
державних статистичних служб, а також згідно 
з даними міжнародних організацій, Велика Брита-
нія – це одне з найбільш привабливих напрямків 
для отримання освіти, імміграції та туризму. Країна 
зберігає свої позиції та вплив у міжнародних орга-
нізаціях, має авторитет в області науки, культури 
і мистецтва та є одним із найбільших донорів про-
грам сприяння розвитку. Досвід Великої Британії 
щодо практичного застосування складної з теоре-
тичного та прикладного поглядів концепції «м’якої 
сили» в зовнішній політиці, безумовно, становить 
інтерес і має враховуватися як при плануванні 
української політики на британському напрямку, 
так і при організації роботи інститутів і механіз-
мів, націлених на збільшення «м’якої сили» нашої 
країни.
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The article considers the initiatives of the British government to change the image of the United 
Kingdom in the eyes of foreign audiences. The Cool Britannia programme in the late 1990s 
and early 2000s was met with skepticism, while the GREAT Britain (or GREAT) programme, 
which was launched before the London 2012 Olympic Games, allowed the United Kingdom 
to make significant strides in the use of “soft power”.
There are two vectors of understanding GREAT - broad and narrow. If in the broad context it 
is understood as coordination of various agencies and organizations: the Ministry of Foreign 
Affairs and the Commonwealth, the Ministry of Culture, the Media and Sport, the British 
Council, the Department of Trade and Investment, the British Tourism Authority (VisitBritain) 
and others, in a wider context used as a link between the past and present of the country. 
However, in this case, greatness in the modern world is rethought and associated with new 
attributes: not with the army, territory or economic power, but with such phenomena as 
education, cultural heritage, innovation, tourism, creativity, etc.
Proved that after not quite successful attempts to dramatically change the vector of British 
“soft power” under Tony Blair’s Labor government, the ruling elites have returned to a more 
balanced policy, paying great attention to ensuring interagency cooperation. The GREAT 
program has allowed the United Kingdom to make significant strides in deploying soft 
power. According to the National Statistical Services, as well as according to international 
organizations, the UK is one of the most attractive destinations for education, immigration 
and tourism. The country retains its position and influence in international organizations, 
has authority in the fields of science, culture and the arts and is one of the largest donors 
of development assistance programs. The UK’s experience in the practical application 
of the “soft power” concept of foreign policy that is complex from a theoretical and applied 
point of view is certainly of interest and should be taken into account both in the planning 
of Ukrainian policy in the British direction and in the organization of institutions and mechanisms 
aimed at increasing the soft power of our country.
Key words: Great Britain, public diplomacy, “soft power”, GREAT Britain program.
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