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Латентна політика як соціальне явище 

У наведеній статті аналізується місце і роль латентної політики у політичному житті суспі-
льства, розглядаються різні підходи до неї та тлумачення цього поняття. Автор пропонує власну 
точку зору щодо дефініції, об'єкта, суб'єктів, функцій та структури латентної політики. 

In this article the role and place of secret/latent policy in political life are analyzed. The different app-
roaches to the secret/latent policy are discovered. The author proposes his own point of view about definit-
ion, object, subjects, functions and structure of secret/latent policy. 
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Демократизація суспільства загострила пи-
тання про прозорість та відкритість дій влади. У 
зв’язку з цим у публіцистичній та мітинговій 
формі досить часто мова йде про таємну, 
“латентну” (закриту), тіньову, кулуарну тощо 
діяльність суб’єктів політики, не вдаючись до 
науково-теоретичного розуміння означеного, не 
усвідомлюючи специфіки, те, чого можна позба-
витися, а чого ні. Так, під тиском популістських 
настроїв та ейфорії “розрядки” на рубежі 90-х 
років урядом Росії, щоб угодити США, було 
розкрито декілька важливих державних таєм-
ниць, в тому числі тих, що стосувалися політич-
ної розвідки і забезпечували захист інтересів 
національної безпеки. Таким чином, науковий 
аналіз латентної політики уявляється досить 
актуальним як в теоретичному, так і в практич-
ному плані. 

Як відомо, слово “політика” вживається у 
надзвичайно широкому розумінні. При подаль-
шому розкритті теми вважається можливим, 
коротко узагальнюючи різноманітність підходів 

до визначення політики, розглядати її як діяль-
ність з метою реалізації суспільно значущих 
інтересів, а також уявлень щодо загального бла-
га, шляхом виборювання, утримання та викорис-
тання влади [1]. Що стосується класифікації 
політики, котра створюється на підставі певних 
критеріїв, то найчастіше прийнято виділяти на-
ступні її види: за сферою суспільного життя 
(економічна, соціальна, військова, культурна 
тощо), за об’єктом впливу (внутрішня та зовніш-
ня), за суб’єктом (державна, партійна тощо), за 
метою та пріоритетом діяльності (нейтралітету, 
компромісів, національного примирення, 
“перебудови”, модернізації, “інтеграції в Євро-
пу” тощо) та інші [5, с. 177]. В руслі подібної 
структуризації цілком логічним є поділ політики 
за ступенем висвітлення та розкриття цілей, спо-
собів та методів діяльності соціальних груп, дер-
жавних структур та окремих осіб на “відкриту” 
та “закриту” (“ латентну”). Втім, практично всі 
політологічні дисципліни охоплюють загально-
теоретичну проблематику “відкритої” політики, 
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за винятком окремих тем, пов’язаних із маніпу-
люванням громадською думкою, та деяких ін-
ших. Звертаючись до латентної політики, як пра-
вило, обмежуються загальним означенням її як 
таємної або прихованої діяльності держави і, як 
приклад, найчастіше посилаються на розвідку. 

Латентні напрямки політики поки що не 
знайшли відповідного місця в науковій літерату-
рі, оскільки, по-перше, вони тому і називаються 
таємними, що із самого свого виникнення у ста-
родавні часи ніколи не прагнули до гласності 
або висвітлення, особливо якщо їх акції зазнава-
ли поразки. А по-друге, в умовах недемократич-
них політичних режимів спецслужби завжди 
ставали/стають знаряддям злочинних дій та реп-
ресій і цілковито зацікавлені у тому, щоб їх дія-
льність залишалась невідомою громадськості, 
дослідникам та науковцям. Внаслідок цього ве-
льми важливий вид політики тривалий час або 
замовчувався, або цілеспрямовано викривлював-
ся. Лише з початком демократичних перетво-
рень і розбудови правової держави в суспільстві 
виникає можливість і необхідність висвітлення 
та вивчення латентної політики та діяльності 
спецслужб. Все вищеозначене повністю стосу-
ється незалежної, демократичної України. На 
підтвердження можна нагадати велику кількість 
нещодавно виданої пригодницько-мемуарної 
літератури та публікацій щодо розглянутої про-
блематики, розрахованих на масового читача. В 
науковому форматі серед вітчизняних робіт мо-
жна в першу чергу послатися на окремі розділи, 
присвячені виключно політичній розвідці, в мо-
нографіях Б. Кухти “Основи політичної науки” 
та Г. Почепцова “Паблік рілейшнз для професіо-
налів”, статтю К. Брожко та деякі інші [2; 4; 6; 
7].  

Якщо в літературі з давніх часів по-різному 
тлумачать політику взагалі, то особливо це сто-
сується латентної політики. З одного боку, вва-
жають, що це явище знаходиться у поганих сто-
сунках із мораллю, воно – заняття “лицарів пла-
ща та кинджалу”, цинічне і мало достойне для 
порядної людини, з іншого погляду – заняття 
високоморальне й творче, притаманне справж-
нім професіоналам та “людям з чистою совіс-
тю”. У цьому простежується два концептуальні 
підходи: або латентна політика є способом дося-
гнення сумнівних цілей, або вона – мистецтво 
захисту загального блага та справедливості. При 
аналізі тлумачень природи латентної політики 
уявляється можливим запропонувати наступне 

групування. “Психологічній” підхід розглядає 
це явище в контексті агресивно-змагальної при-
роди людини та її боротьби за панування з вико-
ристанням усіх, в тому числі прихованих, проти-
правних дій. Значний акцент при цьому робить-
ся на інтровертні властивості суб’єктів політики. 
“Біологічний” підхід характеризує “неми-
нучість” політичної підступності суб’єктів гене-
тичною поганою природою людини, а їх здат-
ність до будь-яких дій – інстинктом самозбере-
ження та виживання. Нарешті, “суспільний” 
підхід до тлумачення природи латентної політи-
ки зумовлений розумінням політики як соціаль-
ного явища, що залежить від низки економіч-
них, соціальних, культурних та інших чинників. 
Тут особлива роль надається необхідності до-
тримання вищих національних інтересів, захис-
ту безпеки існування суспільства взагалі та його 
політичної системи, зокрема. 

Визначення змісту латентної політики, як 
уявляється, здійснюється в рамках наступної 
дихотомії: а) через її спрямування або спосіб 
діяльності; б) як сфери людської діяльності і 
т.ін. За першого підходу латентна політика ви-
значається як певне спрямування діяльності 
окремих установ, інститутів або осіб, котрі інко-
ли навіть підступними методами реалізують 
пріоритетні цілі чи засоби їх досягнення. Тому, 
говорячи, наприклад, про деякі акції в інформа-
ційній сфері, називають їх “ інформаційними 
спецопераціями”, в сфері масової психології – 
“психологічними спецопераціями”, у загально-
політичному просторі – “силовими операціями 
спецслужб”, “ змовами”, “ терактами” тощо, маю-
чи на думці саме це тлумачення терміну 
“латентна політика”. Крім того, сюди ж можна 
віднести виокремлення латентної політики як 
окремого напрямку політики через таємний, 
прихований спосіб розв’язання загальнополітич-
них завдань. 

За другого підходу латентна політика може 
бути визначена як вид практичної діяльності, 
сфера, до якої належать дії певних структур, 
суб’єктів політики. В руслі цього підходу, в 
свою чергу, можливі дві інтерпретації латентної 
політики. Владна інтерпретація пов’язує її з без-
посереднім виборюванням, утриманням та вико-
ристанням влади прихованими засобами та ме-
тодами. Тут можливо згадати, наприклад, дії 
революціонерів або контрреволюціонерів по 
захопленню влади, приховану боротьбу суб’єк-
тів політики за збереження влади, деякі методи 
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створення сприятливих умов для реалізації стра-
тегічних завдань, забезпечення міжнародної 
безпеки, охорону конституційного порядку то-
що. Сюди ж можна додати використання мето-
дів спецслужб (звичайно нелегальних) для зміни 
політики певного уряду [1, с. 275]. В останньому 
спектр неправових методів може бути дуже ши-
роким – від тиску на діючих політиків аж до 
зміни або знищення ключових постатей, від 
яких залежить напрямок дій правлячої еліти сус-
пільства. Інституційна інтерпретація латентної 
політики бачить її у категоріях закритої діяльно-
сті урядових структур, в тому числі розвідуваль-
них та контррозвідувальних органів, інших су-
б’єктів політики. Так, наприклад, збирання кон-
фіденційної за суттю інформації (або тієї некон-
фіденційної, яка може бути використана в аналі-
тичному розвідувальному дослідженні) здійсню-
ється не лише через агентурну мережу, а й у 
процесі звичайного функціонування підрозділів 
деяких урядових установ, що просто залучені до 
зовнішньоекономічної, представницької та іншої 
діяльності держави, вивчають світовий ринок, 
можливості реалізації національних інтересів у 
міжнародних стосунках. Проте і всередині краї-
ни функціонують структури, що забезпечують 
стабільність і утримання влади шляхом нейтра-
лізації зовнішніх впливів, – контррозвідка, а 
також спеціальні служби, які підтримують сус-
пільний порядок та захищають громадян від 
криміналітету, запобігають економічним злочи-
нам, та іншими методами, котрі розкривати не-
доцільно, навіть небезпечно для людей, які зай-
маються здобуттям, збиранням та використан-
ням відповідної інформації. 

Розглядаючи латентну політику як сферу 
діяльності, можна розуміти її трьома способами. 
Перше – “етичне” – розуміння передбачає став-
лення до неї як до діяльності на етичних засадах 
з кінцевою метою здійснення справедливості та 
суспільного блага. В такому разі головною влас-
тивістю латентної політики має бути пошук і 
використання адекватних засобів для реалізації 
моральної мети за умов дотримання таємності 
заради безпеки. Друге – “цинічне” – розуміння 
уявляє латентну політику як засіб досягнення 
егоїстичних цілей аж до виправдання збройних 
“силових” акцій та вбивства в руслі спеціально-
го забезпечення політики керівництва. При подіб-
ному підході вважається, що мета виправдовує 
будь-які засоби її досягнення, а прихований ха-
рактер дій знімає питання про моральність або 

законність дій та правову відповідальність ініці-
аторів і виконавців подібних “активних” опера-
цій. Третє – “ціннісно-нейтральне” – розуміння 
латентної політики полягає в її досить широко-
му раціональному, прагматичному тлумаченні 
як сфери діяльності. Для нього характерна від-
мова від вочевидь заданої регламентації дій, 
жорстких “правил гри”. Все розглядається в кон-
тексті визначених історичних і національних 
умов, у руслі поваги до базових політичних цін-
ностей конкретного суспільства, які таким чи-
ном і виконують роль певних обмежуючих умов 
на шляху до бажаної мети. Спільним в усіх 
трьох розуміннях латентної політики є те, що 
вона за визначенням є закритою, прихованою 
від висвітлення. Ця категоріальна ознака латент-
ної політики в першу чергу обумовлена необхід-
ністю своєчасно запобігати протидії з боку полі-
тичних супротивників певним намірам з реаліза-
ції суспільно значущих інтересів та уявлень що-
до загального блага. 

Основою життєдіяльності соціуму є задово-
лення його різноманітних потреб. Знайомство з 
ієрархією “базових потреб” (за А. Маслоу) пока-
зує, що ігнорування першочергових з них веде 
до загибелі системи, що саморегулюється, а їх 
задоволення – найважливіша умова виживання, 
існування взагалі. Друге місце в переліку вище 
означених потреб (поступаючись лише фізіоло-
гічним) посідає потреба безпеки, самозбережен-
ня. Таким чином, латентні акції здійснюються з 
метою своєчасно адекватними заходами уникну-
ти знищення або опору, заради забезпечення 
життєдіяльності суб’єктів політичного життя. 
Безпека і боротьба за виживання – ось джерело і 
стрижень латентної політики [3; 4; 8]. Розуміння 
безпеки у такому тлумаченні охоплює: 

• безпеку виборювання влади та її утримання; 

• безпеку механізму функціонування та реалізації 
влади, в тому числі безпеку процесів вироблен-
ня та прийняття рішень; 

• безпеку суб’єктів політичного життя суспільства 
та захист їх інтересів; 

• безпеку позицій держави у міжнародних відноси-
нах; безпеку функціонування певних структур 
захисту інтересів держави та суспільства всере-
дині країни та зовні, в тому числі розвідки, контр-
розвідки, правоохоронних органів та режимних 
установ; 

• безпеку розвитку суспільства від політичної та 
економічної дестабілізації, деструкції, наркобіз-
несу, тероризму, організованої злочинності то-
що; 
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• безпеку діяльності виробничих, фінансових, нау-
ково-дослідницьких та інформаційно-кому-
нікативних структур і т.ін. 

Врешті-решт, у форматі “цинічного” підходу 
до змісту латентної політики, – це також безпека 
ініціаторів, розробників та виконавців протипра-
вних акцій від правосуддя, відповідальності пе-
ред власною та міжнародною громадськістю. 
Отже, узагальнюючи, визначимо, що латентна 
політика – це та частина політики, яка закрита 
від висвітлення на ґрунті потреб безпеки. У світ-
лі запропонованої дефініції стає очевидною не-
повнота визначення латентної політики на підс-
таві використання прихованих методів політич-
ної діяльності, оскільки латентними можуть бу-
ти її цілі та суб’єкти, методи та засоби, джерела 
та ресурси тощо. Близьким, але недосконалим 
уявляється звернення до латентної політики че-
рез її невисвітленість як до “тіньової” політики – 
останній термін несе негативне змістовне забар-
влення, бо мається на увазі, що подібна політика 
здійснюється таємно всупереч інтересам широ-
кої громадськості. 

Об’єктом латентної політики, як міркується, 
є влада та ті відносини, форми і методи її реалі-
зації, які мають життєво важливе або визначаль-
не значення і можуть зацікавити політичних 
опонентів/ворогів з точки зору організації про-
тидії, здійснення впливу на владу або її істотної 
зміни. Суб’єктність латентної політики також 
має особливий характер, оскільки потреби без-
пеки, з одного боку, жорстко обмежують коло 
осіб та установ, які безпосередньо займаються 
нею, а з іншого – у прихованому вигляді залуча-
ють до неї суб’єктів політики, діяльність яких не 
має латентного характеру, наприклад, до збору 
інформації у “нетрадиційному шпигунстві”. Та-
ким чином, у першому наближенні суб’єктів 
латентної політики можна поділити на: а) тих, 
які мають законодавчо і нормативно закріплені 
латентні функції, в тому числі функції розвідки 
та контррозвідки (в Україні – СБУ, в Росії – 
ФСБ, ГРУ тощо); б) тих, які мають законодавчо 
і нормативно закріплені латентні функції, але не 
розвідувальні та контррозвідувальні (МВС); в) 
тих, які виконують певні латентні функції без 
законодавчого і нормативного закріплення 
(наприклад, Міністерство закордонних справ, 
приватні детективні агентства тощо); г) тих, які 
виконують допоміжні або опосередковані функ-
ції стосовно латентної політики (як приклад, 
можна навести Центр із пошуку нацистських 

злочинців (Відень, Австрія), який шляхом відк-
ритих та прихованих заходів допоміг притягну-
ти до відповідальності фашистських катів – Ейх-
мана, Менгеле та ін.). Отже, можна зробити ви-
сновок про нерівносильність різних суб’єктів 
латентної політики, неоднаковість їх функціона-
льного навантаження. 

Функції суб’єктів латентної політики можуть 
бути суттєво специфічними. В першу чергу вони 
відбивають основну мету їх діяльності. Так, на-
приклад, визначальними функціями розвідки і 
контррозвідки є виявлення та прогнозування 
зовнішніх (розвідка) і внутрішніх (контр-
розвідка) загроз життєво важливим інтересам 
об’єкту безпеки; розробка та здійснення заходів 
щодо запобігання та нейтралізації виявлених 
небезпек; створення та утримання сил і засобів 
забезпечення безпеки, управління ними в умо-
вах повсякдення та у надзвичайних ситуаціях [3, 
с. 17]. В той же час вузькоспеціалізовані функції 
суб’єктів латентної політики витікають із її зага-
льних функцій. Ці, в свою чергу, як уявляється, 
можна умовно поділити на ті, що віддзеркалю-
ють органічний зв’язок латентної політики із 
політикою взагалі, і на ті, що проявляють специ-
фіку латентної політики. До останніх відносять-
ся наступні: 
• реалізація екзистенціональних інтересів держа-

ви та інших суб’єктів, в тому числі спецслужб, – 
безпека, виживання, оцінка перспектив розвитку 
ситуацій та загроз, своєчасне пристосування до 
нових умов або здійснення певних превентивних 
заходів тощо; 

• реалізації інтересів співіснування – точне визна-
чення позицій даної держави та інших акторів 
міжнародних відносин, адекватне розуміння та 
урахування позицій інших суб’єктів політичних 
відносин тощо; 

• реалізації функціональних інтересів – реалістич-
на оцінка ефективності політичної діяльності як 
внутрішньої, так і зовнішньої за допомогою різ-
них, в тому числі конфіденційних, джерел, об’єк-
тивне інформування керівництва тощо; 

• реалізації інтересів підтримки внутрішнього по-
рядку, захисту суспільства від дій деструктивних 
та кримінальних елементів. 

Структура латентної політики досить багато-
складова. Так, за спрямуванням у ній можна 
виділити: політичну розвідку (традиційну і не-
традиційну, легальну і нелегальну), контррозвід-
ку, інформаційні спецоперації, психологічні спе-
цоперації, “силові” або “активні” спецоперації, 
прихований вплив на політичних опонентів/
конкурентів, таємну дипломатію. За місцем та 
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орієнтацією латентна політика поділяється на 
внутрішню (здійснення якої в першу чергу пок-
ладено на МВС, контррозвідку та т.ін) та зовні-
шню (зовнішня розвідка, МЗС тощо). За харак-
тером та змістом завдань, як уявляється, латент-
на політика може бути стабілізуюче-охоронною, 
дестабілізуючою або підривною, знищувально-
ліквідаційною, нейтралізуючою, спостережно-
прогнозуючою. За відносинами із діючим зако-
нодавством – легальною та нелегальною, а за 
ступенем дотримання морально-етичних норм – 
“білою” (тобто етичною), “чорною” (тобто в 
руслі “цинічного” розуміння, підступною та зло-
чинною) і як проміжний варіант із сумнівними 
цілями, методами і засобами – “сірою”. 

Як висновок констатуємо, що значна роль, 
яку відіграє латентна політика у житті суспільст-
ва, обумовлена важливістю функцій, які викону-
ють її суб’єкти. Аналіз показує неоднозначність 
її тлумачень та способів розуміння. В той же час 
є достатні підстави розглядати латентну політи-
ку як специфічну за змістом, суб’єктами, форма-
ми і методами реалізації частину політики, за-
криту від висвітлення на ґрунті потреб безпеки. 

Пізнання усіх аспектів латентної політики цілко-
вито узгоджується із розвитком демократичних 
тенденцій у житті країни. Саме реалізації цього 
важливого завдання відповідає впровадження 
відповідного навчального курсу на факультет 
політичних наук МДГУ ім. П. Могили. Він зна-
йомить студентів із концептуальними засадами 
латентної політики, основами теорії політичної 
розвідки та контррозвідувальної діяльності, змі-
стом та технологіями здійснення спецоперацій у 
її політичному наповненні, історичним досвідом 
застосування, засобами, методами та прийомами 
реалізації латентної політики. 
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