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КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТА ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 

 

 

Курс «Латентна політика» призначений для студентів факультету 

політичних наук. Метою курсу є оволодіння студентами знаннями 

щодо латентної політики та основних складових прихованої полі-

тичної діяльності, що дозволяє здійснювати подальше підвищення 

рівня професійної підготовки студентів-політологів за фахом. 

Усвідомлення феномену латентної політики передусім пов’язане з 

адекватним розумінням процесів політичного життя в межах сучас-

ного суспільства. Діяльність держави з метою реалізації екзистен-

ціальних інтересів (насамперед – забезпечення національної безпеки), 

інтересів співіснування, певних функціональних інтересів (у тому 

числі захисту і підтримки суспільного порядку тощо) дуже часто має 

латентний (закритий або таємний) характер. Курс «Латентна політика» 

знайомить студентів-політологів з основами теорії політичної розвідки, 

тобто «силових» спецоперацій, спеціальних інформаційних та психо-

логічних операцій у політичному наповненні, їх засобами, методами та 

прийомами. Велика увага приділяється історичному досвіду вище-

означених видів діяльності, генезису та збагаченню змісту латентної 

політики, її особливостям в умовах недемократичних та демокра-

тичних політичних систем. Знайомство зі змістом курсу дозволяє 

ефективніше подолати розбіжності між теоретичними аспектами полі-

тичної науки та політичною практикою. Усе вищеозначене повністю 

стосується незалежної, демократичної України. Особливий акцент 

упродовж курсу зроблено на етичних аспектах латентної політики, 

співвідношенні моралі, мети та засобів її досягнення. 

Програма курсу відповідає освітньо-професійній програмі, освітньо-

кваліфікаційній характеристиці та сучасному розвитку політичної 

науки. Вона орієнтована на формування фахових компетентностей: 
 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК 5 

Здатність аналізувати конкретні політичні явища, ситуації 

та процеси із застосуванням доступного аналітико-

прогностичного інструментарію 

ФК 9 

Володіння теоретико-методологічними і філософськими 

засадами вивчення та аналізу суспільства, політики, 

влади, лідерства, політичної діяльності і політичної 

культури, держави і процесів, які у них відбуваються і з 

ними асоційовані. 
 

Курс «Латентна політика» покликаний поглибити та система-
тизувати попередні знання студентів щодо політичних процесів та 
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політичної діяльності, які вони вже отримали під час вивчення 
дисциплін «Загальна теорія політики», «Політична соціологія», «Сучасні 
інформаційні технології в політичній діяльності» та «Технології політич-
них процесів». Матеріал курсу також органічно пов’язаний з іншими спе-
ціалізованими курсами, які вивчаються на курсах магістратури, серед 
яких: «Методологія політичного аналізу» та «Політичний консалтинг». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
– сутність та зміст латентної політики; 
– діалектику та взаємозв’язок «відкритої» та «закритої» політики; 
– види та функції латентної політики; 
– зміст, методи та засоби здійснення латентної політики в її 

основних видах; 
– етичні та мотиваційні засади дій держави та особистості в сфері 

латентної політики; 
– критерії ефективності політичної розвідки та якості, які повинен 

мати професійний розвідник; 
– технології здійснення спеціальних інформаційних та психоло-

гічних операцій. 
Групові заняття та самостійна робота повинні сформувати вміння: 

– проводити аналіз ситуацій і процесів у площині проявів латентної 
політики; 

– виявляти тенденції еволюції латентної політики з виокремле-
нням загрозливих тенденцій; 

– проводити порівняльний аналіз спеціальних операцій; 
– передбачати можливі наслідки застосування тієї чи іншої 

латентної технології в масштабах впливу на суспільні відносини, 
зважаючи на врахування реалій політичного життя; 

– аналізувати нестандартні політичні ситуації із пошуком ори-
гінальних шляхів їх розв’язання; 

– розробляти латентні заходи щодо забезпечення «відкритої» 
політики на державному рівні, на рівні регіональних адмінструктур та 
партосередків, в ході виборчих кампаній регіонального масштабу. 

Відповідно до освітньо-професійної програми очікувані результати 

навчання включають уміння: 
 

ПРН 26 
Здатність зрозуміти, інтерпретувати чи прогнозувати 
(передбачити наслідки та наступні дії, ефекти) політичні події 

ПРН 28 
Здатність комбінувати нове ціле з частин для отримання більш 
загальної картини. 

 

Наукову базу курсу становлять навчальні посібники В. Курілло 
«Латентна політика» (Миколаїв, 2017) та «Латентна політика. Потайні 
напрями політичної діяльності» (Миколаїв, 2009), праці вітчизняних та 
зарубіжних дослідників, а також мемуари колишніх працівників спецслужб.  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Найменування показника Характеристика дисципліни 

Галузь знань 
05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 

Спеціальність 052 «Політологія» 

Рівень вищої освіти Магістр 

Статус дисципліни Нормативна  

Курс навчання 5 курс 

Номер(и) семестрів (триместрів): 
Денна форма Заочна форма 

9 14, 15 

Загальна кількість кредитів 

ЄКТС/годин 
4,5 кредитів/135 годин 

Структура курсу: 

– лекції 

– семінарські заняття (практичні, 

лабораторні) 

– годин самостійної роботи студентів 

Денна форма Заочна форма 

15 

30 

90 

– 

16 

119 

Відсоток аудиторного навантаження 33 % 12 % 

Мова викладання Українська 

Форма підсумкового контролю Залік Іспит 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
 

 

 

Назви змістовних частин і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
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Змістовна частина № 1. Латентна політика та політична латентологія. 

Політична розвідка 

1.1 Латентна політика як соціальний 

феномен 
15 1 4 10 14  2 12 

1.2 Політична латентологія – наука про 

приховану політику 
8 1 2 5 13  2 11 

1.3 Політична розвідка як вид латентної 

політики 
9 2 2 5 12  1 11 

1.4 Політична розвідка як діяльність, 

наука та мистецтво. Види розвідки 
15 1 4 10 12  1 11 

1.5 Особистість розвідника та мотивація 

його діяльності  
8 1 2 5 9   9 

1.6 Історичний досвід політичної 

розвідки, контррозвідки та 

політичного розшуку 

8 2 2 5 11   11 

Разом змістовна частина 1 64 8 16 40 71  6 65 

Змістовна частина № 2. Спеціальні операції у латентній політиці. 

Прихована міжнародна політика та конфіденційний менеджмент 

2.1 Силові спецоперації у латентній 

політиці 
13 1 2 10 12  2 10 

2.2 Інформаційні війни та спецоперації 16 2 4 10 13  2 11 

2.3 Психологічні війни та спецоперації 16 2 4 10 13  2 11 

2.4 Таємна дипломатія та латентні 

структури світової політики 
13 1 2 10 13  2 11 

2.5 Конфіденційний менеджмент 13 1 2 10 13  2 11 

Разом змістовна частина 2 71 7 14 50 64  10 54 

УСЬОГО ГОДИН ЗА КУРС 135 15 30 90 135  16 119 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

З КУРСУ «ЛАТЕНТНА ПОЛІТИКА» 

 

 

Денна форма навчання 
 

Змістовна частина № 1. Латентна політика та політична 

латентологія. Політична розвідка 

 

Тема 1.1. Латентна політика як соціальний феномен (1 год.) 

1. Поняття латентної політики та її тлумачення. 

2. Природа та функції латентної політики. 

3. Види латентної політики. 

4. Вимірювання політичної латентності. 
 

Тема 1.2. Політична латентологія – наука про латентну 

політику (1 год.) 

1. Визначення політичної латентології, ґенеза та розвиток її елементів. 

2. Парадигми політичної латентології. 

3. Закономірності, категорії і методи політичної латентології. 

4. Взаємозв’язок політичної латентології з іншими науками. 
 

Тема 1.3. Політична розвідка як вид латентної політики (2 год.) 

1. Поняття та основні функції політичної розвідки і контррозвідки. 

2. Класифікація політичної розвідки. 

3. Принципи політичної розвідки та контррозвідки. 

4. Розвідслужби України та провідних країн світу. 
 

Тема 1.4. Політична розвідка як діяльність, наука та мистецтво. 

Види розвідки (1 год.)  

1. Політична розвідка як діяльність. Розвідувальний цикл. 

2. Політична розвідка як наука та мистецтво. 

3. Агентурна та легальна політична розвідка. 

4. Неурядова та партійна розвідка. 
 

Тема 1.5. Особистість розвідника та мотивація його діяльності 

(1 год.) 

1. Професійні якості розвідника. 

2. Мотивація та стимули в розвідці. 

3. Мотивація шпигунства за Р. Хенкелем. 

4. Майбутнє політичної розвідки. 
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Тема 1.6. Історичний досвід політичної розвідки, контррозвідки 

та політичного розшуку (2 год.) 

1. Політична розвідка в давнину. 

2. Політична розвідка в епоху середньовіччя. 

3. Основні віхи розвитку розвідки в Новий час. 

4. Політична розвідка в ХХ–ХХІ ст. 

 

Змістовна частина № 2. Спеціальні операції у латентній політиці. 

Прихована міжнародна політика та конфіденційний менеджмент 
 

Тема 2.1. Силові спецоперації (ССО) в латентній політиці  

(1 год.) 

1. Поняття, ознаки та принципи ССО в латентній політиці. 

2. Завдання ССО. 

3. Класифікація та механізми основних ССО в латентній політиці. 
 

Тема 2.2. Інформаційні війни та спецоперації (2 год.) 

1. Інформаційна війна або протиборство. Сутність, структура та 

мета інформаційних спецоперацій (ІСО). 

2. Основні типи та історичні приклади ІСО. 

3. Технологія і методи ІСО. 
 

Тема 2.3. Психологічні війни та спецоперації (2 год.) 

1. Сутність і ознаки психологічних спецоперацій (ПСО). 

2. Види ПСО. 

3. Психологічний вплив і його види. 

4. Особливі способи і прийоми ПСО. 
 

Тема 2.4. Таємна дипломатія та латентні структури світової 

політики (1 год.) 

1. Таємна дипломатія в системі дипломатичної діяльності. 

2. Особливості, основні риси і елементи таємної дипломатії. 

3. Засоби і методи таємної дипломатії. 

4. Форми і принципи сучасної таємної дипломатії. 

5. Наддержавні структури прихованої світової політики. 
 

Тема 2.5. Конфіденційний менеджмент (1 год.) 

1. Поняття конфіденційного менеджменту, його цілі, завдання та 

класифікація. 

2. Основні напрями конфіденційного менеджменту. 

3. Специфічний інструментарій конфіденційного менеджменту. 

4. Особливі аспекти конфіденційного менеджменту.  
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ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

З КУРСУ «ЛАТЕНТНА ПОЛІТИКА» 
 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1.1. Латентна політика як соціальний феномен 4 2 

2 
Тема 1.2. Політична латентологія – наука 

про приховану політику 
2 2 

3 
Тема 1.3. Політична розвідка як вид латентної 

політики 
2 1 

4 
Тема 1.4. Політична розвідка як діяльність, наука та 

мистецтво. Види розвідки 
4 1 

5 
Тема 1.5. Особистість розвідника та мотивація його 

діяльності 
2  

6 
Тема 1.6. Історичний досвід політичної розвідки, 

контррозвідки та політичного розшуку 
2  

7 Тема 2.1. Силові спецоперації у латентній політиці 2 2 

8 Тема 2.2. Інформаційні війни та спецоперації 4 2 

9 Тема 2.3. Психологічні війни та спецоперації 4 2 

10 
Тема 2.4. Таємна дипломатія та латентні структури 

світової політики 
2 2 

11 Тема 2.5. Конфіденційний менеджмент 2 2 

 Разом 30 16 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПЛАНИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Підготовку до семінарського заняття треба почати з ретельного 

вивчення плану та засвоєння наведених ключових понять, значення 

яких доцільно знайти і виписати зі словників. 

Для успішного засвоєння матеріалу необхідно уважно опрацювати 

список основної та додаткової літератури. Саме ці джерел склада-

тимуть основу відповіді з теми. Їх використання – кількісне і якісне – 

передусім оцінюється в змісті виступу на практичному занятті. Літе-

ратура не з рекомендованого списку також може бути залучена для 

розкриття теми, однак лише як додаткова і не замість рекомендованої. 

Використання літератури і особливо почерпнутих з неї ідей і цитат має 

супроводжуватися повним і точним посиланням на їх авторів та 

джерела, аж до позначення сторінок. Для цих посилань досить зручно 

використовувати поля конспекту. 

Відповідь на семінарському занятті – це активна участь у обгово-

ренні всіх питань, що виносяться на семінар, підкріплення доповіді 

цитатами та посиланнями на реферовану літературу, вільне володіння 

матеріалом доповіді, що дозволяє задавати та відповідати на питання з теми. 

Зміст відповіді є збалансованим викладом матеріалу як без читання 

конспекту так і з читанням тексту в тих місцях, які важливо відтворити 

точно і без спотворення (перелік, цитата, статистичні дані та інше). 

Органічною частиною відповіді є прояв самостійного мислення  

(з доказом та обґрунтуванням) і наведення прикладів з історії та сучас-

ного життя. 

Основну літературу для підготовки до семінарських занять станов-

лять навчальні посібники В. Курілло «Латентна політика» (Миколаїв: 

Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017) та «Латентна політика. Потайні 

напрями політичної діяльності» (Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009). 

Особливістю другого з вказаних посібників є наявність у кожному 

його розділі внутрішньої міні-хрестоматії під заголовком «Додатковий 

матеріал для поглибленого вивчення теми та окремих її питань», що 

містить роботи політологів-науковців, практиків латентної політичної 

діяльності та матеріали періодичних видань. Це полегшує пошук та 

використання додаткових джерел. 
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Частина 1. Латентна політика та політична латентологія. 

Політична розвідка 

 

Тема 1.1. Латентна політика як соціальний феномен (4 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: латентність, транспарентність, 

латентна політика, політична безпека, індекс латентності, політич-

на інтрига. 

Блок 1 – 2 год. 

1. Поняття та визначення латентної політики. 

2. Місце латентної політики у структурі політики взагалі. 

3. Зміст, структура, функції латентної політики. 

Блок 2 – 2 год. 

4. Латентність у політичній владі та політичному процесі. 

5. Боротьба за самовиживання та потреба безпеки як об’єктивної 

засади латентної політики. 

6. Політична інтрига. 

 
Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 1. 

2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 1. 

3. Основи політичної науки : Курс лекцій за редакцією Б. Кухти. Ч. 4 : 

Міжнародні відносини. – Львів, 1998. 

 

Додаткова література 

1. Бебик В. М. Базові засади політології : історія, теорія, методологія, 

практика. – К., 2000. 

2. Землянов В. М. Своя контрразведка. – Мн., 2002. 

3. Кузьменко А. Особливості конкуренції «груп тиску і впливу» з державною 

владою // Персонал. – 2004. – № 7, 8. 

4. Чернышов А. Г. Политика явная и тайная : о «подводной» части 

современного публичного «пиар-айсберга» // Власть. – 2015. – № 8. 

5. Шадріна О. В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані. – 

2011. – № 5 (79). 

6. Аlmond G. A. Public Opinion and the Development of Space Technology // 

International Political Implications of Activities in Outer Space. A report of a 

conference. October 22–23, 1959. – [S. l.], 1960. – Pp. 109–132. 

7. Elkus A. Covert Operations and Policy // Infinity Journal – 2011. – Vol. 2, Issue 1. 

8. Whitman Cobb W. N. Trending now : Using big data to examine public opinion 

of space policy // Space Policy. – 2015. – № 32. – P. 11. 

 



Латентна політика 

 

13 

Тема 1.2. Політична латентологія – наука про приховану 

політику (2 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: політична латентологія, парадигма 

політичної латеннтології. 

1. Предмет та парадигма політичної латентології. 

2. Категорії, закони та методи політичної латентології. 

3. Функції політичної латентології. 

4. Історичний розвиток ідей політичної латентології. 

 
Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 2. 
2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 2. 
3. Основи політичної науки : Курс лекцій за редакцією Б. Кухти. Ч. 4 : 

Міжнародні відносини. – Львів, 1998. 

 

Додаткова література 
1. Даллес А. Искусство разведки. – М.,1992. 

2. Землянов В. М. Своя контрразведка. – Мн., 2002. 
3. Кузьменко А. Особенности конкуренции «групп влияния и давления» с 

государственной властью // Персонал. – 2004. – № 7–8. 
4. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. – К. ; Львів, 2001. 

5. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К., 2001. 
6. Сенченко М. І. Латентні структури світової політики. – К., 2003. 

7. Тихомиров С. И. О природе латентности политических процессов в пере-
ходных обществах // Государственная власть и политическое участие : 

материалы международной научной конференции. – Севастополь, 2003. 

8. Черняк Е. Б. Пять столетий тайной войны. – М., 1985. 
9. Шадріна О. В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані. – 

2011. – № 5 (79). 

 

Тема 1.3. Політична розвідка як вид латентної політики (2 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: розвідка, політична розвідка, 

контррозвідка, внутрішня розвідка, зовнішня розвідка, агентурна роз-

відка, легальна розвідка, технічна розвідка, аналітична розвідка, 

неурядова/недержавна розвідка. 

1. Поняття політичної розвідки. Основні функції зовнішньої та 

внутрішньої розвідки. 

2. Класифікація політичної розвідки. 

3. Загальні принципи політичної розвідки та контррозвідки. 

4. Принципи організаційного забезпечення політичної розвідки та 

контррозвідки. 

5. Провідні розвідслужби країн світу. 
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Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 3. 

2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 3. 

3. Основи політичної науки : курс лекцій за редакцією Б. Кухти. Ч. 4 : 

Міжнародні відносини. – Львів, 1998. 

 

Додаткова література 

1. Бабец О. Опыт военной разведки на службе в коммерческой фирме. – 

Мн., 2003. 

2. Даллес А. Искусство разведки. – М., 1992. 

3. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992. 

4. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22.03.2001. 

5. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 28.12.2007. 

6. Землянов В. М. Своя контрразведка. – Мн., 2002. 

7. Лузан Н. Контрразведка. Тайная война. – М., 2014. 

8. Невидимые герои. Краткая история шпионажа. Сост. Е. Лесовикова. – 

Харьков, 2019. 

9. Николаенко А., Кулида С. «Большое ухо Америки» : Агентство 

национальной безопасности США // В мире спецслужб. – 2004. – № 7. 

10. Олсон Дж. М. Десять заповедей контрразведки // В мире спецслужб. – 

2004. – № 5. 

11. Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. – М., 1958. 

12. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М. ; К., 2001. 

13. Ронин Р. Своя разведка. – Мн., 1998. 

14. Степаненко В. Федеральная разведывательная служба Германии // В мире 

спецслужб. – 2004. – № 2. 

15. Томас Г. Проблемы внутренней разведки // Америка. – 2003. – 27 окт. 

16. Федько В. Ф. Философия специальных служб. – К., 2006. 

17. Энциклопедия спецслужб / авт.-сост. К. Дегтярев. – М., 2008. 

18. Barnard N. Secret Revolution : Memoirs of a spy boss. – Cape Town, 2015. 

 

Тема 1.4. Політична розвідка як діяльність, наука та мистецтво. 

Види розвідки (4 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: розвідка як діяльність, розвідка як 

наука, розвідка як мистецтво, розвідувальний цикл, конспірація, 

корисність розвідінформації, достовірність розвідінформації, надійність 

розвідінформації, партійна розвідка. 

Блок 1 – 2 год. 

1. Політична розвідка як діяльність. Розвідувальний цикл та його 

складові. 

2. Політична розвідка як наука та мистецтво. 

Блок 2 – 2 год. 

3. Агентура та легальна політична розвідка. 
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4. Неурядова та партійна політична розвідка. 
5. Проблема «дзеркального підходу» та гіпотеза «раціонального 

актора». 
 

Основна література 
1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 4. 
2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 4. 
3. Основи політичної науки : курс лекцій за редакцією Б. Кухти. Ч. 4 : 

Міжнародні відносини. – Львів, 1998. 

 

Додаткова література 
1. Агентура в разведке и контрразведке / авт.-сост. В. М. Землянов. – Мн., 2007. 
2. Даллес А. Искусство разведки. – М., 1992. 
3. Дамаскин И. Л. 100 великих разведчиков. – М., 2001. 
4. Землянов В. М. Своя контрразведка. – Мн., 2002. 
5. Кузьменко А. М. Розвідувальна діяльність як явище сучасних 

міжнародних відносин // юридичний журнал. – 2006. – № 2, 3. 
6. Кузьменко А. М. Контроль над спецслужбами (розвідкою і контр-

розвідкою) – ознака реальної влади в сучасній конкуренції «груп впливу і 
тиску» з публічною владою держав // юридичний журнал. – 2006. – № 4. 

7. Мелтон К. Искусство шпионажа : Тайная история спецтехники ЦРУ. – 
М., 2016. 

8. Почепцов Г. Г. Информационные войны. – М., 2001. 
9. Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. – М., 1958. 
10. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. – М., 1997. 
11. Ронин Р. Своя разведка. – Мн., 1998. 
12. Шелленберг В. Лабиринт. – М., 1991. 
13. Barnard N. Secret Revolution : Memoirs of a spy boss. – Cape Town, 2015. 

 

Тема 1.5. Особистість розвідника та мотивація його діяльності 

(2 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: мотивація, ідейний/моральний 
мотив, корисний/матеріальний мотив, стимул, MICE, розвідник, агент, 
подвійний агент. 

1. Професійні якості розвідника. 
2. Мотивація та стимули в розвідці. 
3. Питання майбутнього політичної розвідки. 

 

Основна література 
1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 5. 
2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 5. 
3. Основи політичної науки : курс лекцій за редакцією Б. Кухти. Ч. 4 : 

Міжнародні відносини. – Львів, 1998. 
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Додаткова література 
1. Атаманенко И. Г. Лицензия на вербовку. – М., 2015. 

2. Галайко В. Шпион, за которым охотились четверть века // Зеркало 
недели. – 2001. – № 12. 

3. Грамо де С. История шпионажа. – Смоленск, 2002. 

4. Гращук П. Три виміри політичної розвідки : минуле, сучасне, майбутнє // 
Політика і час. – 1998. – № 4. 

5. Даллес А. Искусство разведки. – М., 1992. 
6. Дамаскин И. А. 100 великих разведчиков. – М., 2001. 

7. Землянов В. М. Своя контрразведка. – Мн., 2002. 
8. Невидимые герои. Краткая история шпионажа. Сост. Е. Лесовикова. – 

Харьков, 2019. 
9. Олсон Дж. М. Десять заповедей контрразведки. Американский «спец» об 

оперативной работе // В мире спецслужб. – 2004. – № 5. 
10. Хоффман Д. Шпион на миллиард долларов. История самой дерзкой 

операции американских спецслужб в Советском Союзе. – М., 2016. 
11. Burkett R. An Alternative Framework for Agent Recruitment : From MICE to 

RASCLS // Studies in Intelligence. – 2013. – Vol. 57, № 1. – Рр. 7–17. 
12. Henkel R. Was treib der Spion? – Berlin, 2001. 

 

Тема 1.6. Історичний досвід політичної розвідки, контррозвідки 

та політичного розшуку (2 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: «чорні кабінети», «метод 

мозаїки», криптологія. 

1. Витоки політичної розвідки та особливості її розвитку в Старо-

давньому світі. 

2. Політична розвідка за часів початкового та пізнього 

середньовіччя або раннього Нового часу (до другої пол. XVII ст.). 

3. Особливості розвитку політичної розвідки з середини XVII ст. 

до кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Західна Європа, Східна Європа, Америка 

та Японія. 

4. Особливості розвитку політичної розвідки в першій полови -

ні ХХ ст. 

5. Політична розвідка у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 
 

Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 6. 
2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 6. 
3. Невидимые герои. Краткая история шпионажа. Сост. Е. Лесовикова. – 

Харьков, 2019. 
4. Основи політичної науки : Курс лекцій за редакцією Б. Кухти. Ч. 4 : 

Міжнародні відносини. – Львів, 1998. 
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Додаткова література 

1. Антонов В. С. Служба внешней разведки : История, люди, факты. – М., 2013. 

2. Веденеев Д. Украинский фронт в войнах спецслужб : Исторические 

очерки. – К., 2008. 

3. Вилинович А. Антология шпионажа. – К., 2015. 

4. Горбунов Е. А. Схватка с черным Драконом. Тайная война на Дальнем 

Востоке. – М., 2002. 

5. Грамон де С. История шпионажа. – Смоленск, 2002. 

6. Даллес А. Искусство разведки. – М., 1992. 

7. Дамаскин И. А. 100 великих разведчиков. – М., 2001. 

8. Дмитренко В. Розвідка та інші таємні служби Стародавнього Риму і його 

супротивників. – Львів, 2008. 

9. Дундуков М. Ю. Разведка в государственном механизме США. – М., 2008. 

10. Накитинский Н. Японский шпионаж: исторический экскурс // В мире 

спецслужб. – 2004. – № 6. 

11. Остапенко П. В. Тайная война в Древнем мире. – Мн., 2004. 

12. Полмар Н., Аллен Т. Энциклопедия шпионажа. – М., 1999. 

13. Ричелсон Д. Т. История шпионажа ХХ века. – М., 2000. 

14. Роуан Р. Очерки секретной службы. Из истории разведки. – СПб., 1992. 

15. Сідак В. С. Національні спецслужби в період Української революції 

1917–1921 рр. (невідомі сторінки історії). – К., 1998. 

16. Уривалкін О. М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на 

території України). – К., 2007. 

17. Черняк Е. Б. Пять столетий тайной войны : Из истории секретной 

дипломатии и разведки. – М., 1985. 
 

Частина 2. Спеціальні операції у латентній політиці. 

Прихована міжнародна політика 

та конфіденційний менеджмент 
 

Тема 2.1. Силові операції у латентній політиці (2 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: спеціальна операція, силова 

спецоперація, латентна силова спецоперація (ССОл), аполідність, 

державний переворот, політична «санація», диверсія. 

1. Поняття силової спецоперації (ССО) в політиці та її суттєві 

ознаки. 

2. Вихідні принципи, головна мета та типові завдання ССО. 

3. Види ССО залежно від цілей та завдань. 

4. Державні перевороти та диверсійні ССО у політиці. 
 

Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 7. 

2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 7. 
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Додаткова література 
1. Дамаскин И. А. 100 великих операций спецслужб. – М., 2003. 
2. Демкин С. И. Великие тайны спецслужб ХХ века. – М., 2002. 
3. Зайцев Г. Н. Спецназ «Альфа» : дела и люди. – СПб., 2016. 
4. Зенькович Н. А. Частная хроника безумних дней. – М., 2010. 
5. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы 

конспирации в работе спецслужб. – Т. 1. – К., 2006. 
6. Петров М. Н. Механизмы государственных переворотов : Историко-

теоретическое исследование. – М. ; Мн., 2005. 
7. Сагайдачный И. Тайная война в Ираке // Зеркало недели. – 2004. – № 32. 
8. Сотников А. В. Антикиллер : Как предупреждать заказные убийства. – 

Мн., 2006. 
9. Хентшел Ф. Частные военные корпорации : наемники как новая 

латентная сила дестабилизации безопасности // Персонал. – 2004. – № 7. 
10. Хомский Н. Системы власти : Беседы о глобальних демократических 

восстаниях и нових вызовах американской империи. – М., 2014. 
11. Цыганов В. Государственный переворот : социология, дестабили-

зационный инжиниринг, защита. – К., 2015. 
12. Кеаting J. E. Coups Ain’t What They Used to Be // Foreign Policy. – 2012. – 

27 June. 

 

Тема 2.2. Інформаційні війни та спецоперації (4 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: інформаційне протиборство, 
інформаційна війна, інформаційна спецоперація (ІСО), інформаційний 
вплив, антропогенні/когнитивні ІСО, техногенні ІСО, інформаційний 
привід, ключові комунікатори, дезінформування, «сіра» та «чорна» 
пропаганда, метод комунікативного резонансу, маніпулювання. 

Блок 1 – (2 год.) 
1. Поняття інформаційної війни та спецоперації; стратегічні завда-

ння інформаційного протиборства першого та другого рівня. 
2. Основна мета, об’єкти та суб’єкти інформаційних спецоперацій 

(ІСО). 
Блок 2 – (2 год.) 
3. Поділ ІСО на антропогенні/когнітивні та техногенні. 
4. Класифікація ІСО за структурованістю, сферами та спрямова-

ністю. 
5. Основні форми, методи та технології антропогенних/когнітив-

них ІСО. 
 

Основна література 
1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 8. 
2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 8. 
3. Почепцов Г. Г. Информационные войны. – М. ; К., 2000. 
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Додаткова література 

1. Волковский Н. Л. История информационных войн. – В 2 ч. – СПб., 2003. 

2. Галамба М. Сутність, види та методи спеціальних інформаційних 

операцій // Юридичний журнал. – 2007. – № 1. 

3. Жарков Я. Небезпеки особистості в інформаційному просторі // юридич-

ний журнал. – 2007. – № 2. 

4. Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські 

кампанії. – К., 1999. 

5. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К., 2001. 

6. Расторгуев С. П. Очень краткая лекция по теории информационной 

войны. URL : http://infwar.ru/article.php?num=1. 

7. Расторгуев С. П. Информационная война. – М., 1999. 

8. Сенченко М. Парламентаризм – велика брехня нашого часу // Персонал. – 

2006. – № 2. 

9. Толубко В. Б. Інформаційна боротьба (концептуальні, теоретичні, 

технологічні аспекти). – К., 2003. 

10. Харрис Ш. Кибервойн@ : Пятый театр военных действий. М., 2016. 

11. Хозиков В. И. Информационное оружие. – СПб., 2003. 

 

Тема 2.3. Психологічні війни та спецоперації (4 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: психологічна війна, психологічна 

спецоперація (ПСО), психологічний вплив, психогенний вплив, 

психоаналітичний вплив, нейролінгвістичний вплив, психотронний 

вплив, психотропний вплив, чутки. 

Блок 1 – (2 год.) 

1. Поняття психологічної спецоперації (ПСО) та її головні ознаки. 

2. Поділ ПСО за сферою впливу, строками та часом здійснення. 

3. Основний зміст ПСО мирного, воєнного та післявоєнного часу. 

Блок 1 – (2 год.) 

4. Психологічний вплив та його види. 

5. Базові методи впливу ПСО, їх основні способи та прийоми. 
 

Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 9. 

2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 9. 

3. Крысько В. Г. Секреты психологической войны. – Минск, 1999. 

4. Почепцов Г. Г. Психологические войны. – М. ; К., 2002. 

 

Додаткова література 

1. Крысько В. Психологическое воздействие в военных целях. URL : 

http://www.psyfactor.org/psywar4.htm#Top. 

2. Окороков А. В. СССР против США. Психологическая война. – М., 2011. 
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3. Основы психологических операций в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах ХХ века. URL : http://www.vrazvedka.ru/main/analytical/lekt-

01_01.shtml. 

4. Почепцов Г. Г. Информационные войны. – М. ; К., 2001. 

5. Почепцов Г. Г. Как ведутся тайные войны : Психологические операции в 

современном мире. – Харьков, 2000. 

6. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К., 2001. 

7. Шерковин Ю. А., Назаретян А. П. Слухи как социальное явление и как 

орудие психологической войны. URL : http://psyfactor.org/lib/rumours.htm. 

 

Тема 2.4. Таємна дипломатія та латентні структури світової 

політики (2 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: дипломатія, таємна дипломатія, 

«човникова» дипломатія, наддержавні структури світової політики, 

таємне товариство, масони, «Комітет 300», «Круглий стіл», 

Більдерберзький клуб, Рада міжнародних відносин, «Опус деі». 

1. Поняття таємної дипломатії, її основні риси та методи. 

2. Функції та принципи таємної дипломатії. 

3. Форми та засоби таємної дипломатії. 

4. Недержавні та наддержавні латентні структури світової політики 

та особливості їх діяльності. 

5. Найбільш впливові латентні структури світової політики. 
 

Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 10. 

2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 10. 

 

Додаткова література 

1. Гриневский О. Тайны советской дипломатии. – М., 2000. 

2. Зінченко А. Історія дипломатії : від давнини до початку Нового часу. Навч. 

посібник. – Вінниця, 2002. 

3. Кашлев Ю., Галумов Э. Информация и PR в международных отношениях. – 

М., 2003. 

4. Коваленок А. Тайные сообщества и союзы в истории человечества. Краткий 

историко-философский екскурс. – М., 2014. 

5. Сенченко М. Латентні структури світової політики. – К., 2003. 

6. Сенченко Н. И. Кто делает мировую политику. – М., 2010. 

7. Соин Д. Латентные структуры и глобализация : социологическая интерпре-

тация // Персонал. – 2004. – № 8. 

8. Черняк Е. Б. Пять столетий тайной войны : Из истории секретной 

дипломатии и разведки. – М., 1985.  

9. Черняк Е. Б. Секретная дипломатия Великобритании. Из истории тайной 

войны. – М., 1975. 

http://www.vrazvedka.ru/main/analytical/lekt-01_01.shtml
http://www.vrazvedka.ru/main/analytical/lekt-01_01.shtml
http://psyfactor.org/lib/rumours.htm
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Тема 2.5. Конфіденційний менеджмент (2 год.) 
 

Ключові поняття та терміни: конфіденційний політичний мене-

джмент, конфіденційний партійний менеджмент, конфіденційна 

інформація, політична інтрига, політична змова, шантаж, політична 

мімікрія.  

1. Поняття конфіденційного партійного менеджменту, його 

основні стратегічні цілі та тактичні завдання. 

2. Класифікація конфіденційного партійного менеджменту. 

3. Характеристика окремих напрямів конфіденційного партійного 

менеджменту. 

4. Приклади організації прихованих видів менеджменту політичних 

партій України. 
 

Основна література 

1. Курілло В. Є. Латентна політика. – Миколаїв, 2017. Розд. 11. 

2. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності. – 

Миколаїв, 2009. Розд. 11. 

 

Додаткова література 

1. Воронов Ю. П., Добров А. П. Латентность стратегических решений и 

новые инструментальные средства. – Новосибирск, 2005. 

2. Выдрин Д. И. Очерки практической политологии. – К., 1991. 

3. Головатий М. Ф. Політичний менеджмент : навч. посіб. – К., 2005. 

4. Долженков О. Тіньовий аспект політичного процесу в Україні : феномен 

адміністративно-економічних кланів // Людина і політика. – 2000. – № 2. 

5. Кесслер Р. Тайны секретной службы охраны президента США. – М., 2015. 

6. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент. – 

К., 2005. 

7. Кучма Л. Д. После Майдана. 2005–2006. Записки президента. – К. ; М., 

2007. 

8. Литвин В. Політична арена України : Дійові особи та виконавці. – К., 1994. 

9. Мосов С., Рублюк О. Формирование и реализация управленческих 

решений : обоснование базовых принципов и стуктуры процесса // 

Персонал. – 2004. – № 8. 

10. Пушкарева Г. В. Политический менеджмент. – М., 2002. 

11. Сич О. Адміністративний ресурс у технологіях тіньової політики України // 

Визвольний шлях. – 2001. – № 11. 

12. Шатун В. Т. Основи менеджменту : навч. пос. – Миколаїв, 2006. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВИХ САМОСТІЙНИХ 

(КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ 

 

 

Самостійна робота (письмова) – це чітко структурована робота, 

наявність плану, посилань та списку літератури є обов’язковими. 

Виконується на аркушах А4 (шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, 

поля 2, 2, 2, 1; нумерація сторінок обов’язкова). Загальний обсяг має 

бути 12–20 сторінок. Для підготовки роботи необхідне глибоке 

вивчення літератури, включаючи додаткову. Необхідно логічно й 

аргументовано викласти актуальність обраної теми, точки зору 

дослідників щодо досліджуваної проблеми, зробити самостійні висновки 

та з урахуванням сучасних вимог оформити науково-довідковий апарат. 

Робота має продемонструвати знання і розуміння студентами теми, а 

також відповідати вимогам наукової аргументації. 

 

Тематика самостійних робіт 
 

1. Визначте та розкрийте категорії: «розвідка», «агентурна розвідка», 

«легальна розвідка», «технічна розвідка», «аналітична розвідка», 

«контррозвідка». 

2. Визначте та розкрийте (з прикладами) основні риси ІСО у 

мирний час, воєнний час та в період миротворчих операцій. 

3. Визначте прояви латентної політики у форматі загально-

прийнятої класифікації політики взагалі. 

4. Визначте систему закономірностей та тенденцій політичної 

латентології. 

5. Дайте дефініцію поняття «таємна дипломатія», назвіть та 

розкрийте її особливості. 

6. Дайте характеристику функцій латентної політики. 

7. Дайте розгорнуте визначення поняття «інформаційна війна», 

«інформаційна спецоперація». 

8. Дайте розгорнуте визначення поняття «латентна політика». 

9. Дайте розгорнуте визначення поняття «психологічна спец-

операція» (ПСО). 

10. Дайте характеристику методів та засобів таємної дипломатії. 

11. Дайте характеристику основних напрямів конфіденційного 

партійного менеджменту. 

12. Наведіть розгорнуте визначення політичної латентології. 

13. Наведіть схему розвідувального циклу в найбільш розгорнутому 

вигляді. 
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14. Назвіть основний зміст ПСО, що проводяться у мирний, воєнний 

та післявоєнний час (з прикладами). 

15. Назвіть основні канали поширення (засоби) інформаційного 

впливу. 

16. Назвіть та розкрийте основні функції внутрішньої політичної 

розвідки. 

17. Назвіть та розкрийте основні функції зовнішньої політичної 

розвідки. 

18. Назвіть основні функції таємної дипломатії, її особливості та 

обмеження. 

19. Назвіть та охарактеризуйте основні види психологічного 

впливу в ПСО. 

20. Окресліть основні вектори діяльності недержавних структур 

світової політики. 

21. Охарактеризуйте види латентної політики, в яких виявляється 

її специфіка. 

22. Охарактеризуйте механізм державних переворотів. 

23. Охарактеризуйте ознаки та форми діяльності наддержавних та 

недержавних потайних структур світової політики. 

24. Охарактеризуйте основні віхи розвитку політичної розвідки в 

Новий час. 

25. Охарактеризуйте основні моральні стимули агентурної роботи. 

26. Охарактеризуйте основні форми, методи та технології антре-

погенних/когнітивних ІСО. 

27. Охарактеризуйте стратегічні, оперативні та тактичні ПСО. 

28. Охарактеризуйте функції конфіденційного партійного мене-

джменту. 

29. Позначте характерні риси розвідувальної діяльності Сходу та 

Заходу в ХХ ст. 

30. Проаналізуйте головну мету та типові завдання ССО. 

31. Розкрийте дослідження мотивації розвідувальної діяльності 

Р. Хенкелем. 

32. Розкрийте зміст внутрішньопартійного конфіденційного 

менеджменту. 

33. Розкрийте зміст загальних принципів політичної розвідки. 

34. Розкрийте зміст зовнішньопартійного конфіденційного мене-

джменту. 

35. Розкрийте класифікацію ІСО за природою, структурованістю, 

сферами та спрямованістю. 

36. Розкрийте основні функції політичної латентології. 

37. Розкрийте поняття «конфіденційний менеджмент». 
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38. Розкрийте поняття неурядової, недержавної та партійної розвідки 

та визначте коло питань їх «зовнішнього» та «внутрішнього» виміру. 

39. Розкрийте професійні вимоги до розвідника. Підтвердіть 

прикладами. 

40. Розкрийте сутність поняття «таємні товариства» та дайте їх 

типологію. 

41. Сформулюйте основні рекомендації щодо захисту конфідент-

ційної інформації. 

42. Охарактеризуйте та розкрийте головне джерело та стрижень 

латентної політики. 

43. Дайте розгорнуту характеристику предмета та об’єкта полі-

тичної латентології. 

44. Розвідка як діяльність (розкрийте з прикладами). 

45. Розкрийте, що розуміється під «безпекою» у визначенні 

латентної політики. 

46. Що таке політична розвідка та у чому її якісна відмінність? 

47. Що таке силова спецоперація (ССО) у політиці та у чому її 

особливості (з прикладами)? 

48. Відбиття геополітичних змін кінця ХХ – початку ХХІ ст. на 

діяльність розвідслужб. 

49. Розвиток політичної розвідки за часів Середньовіччя. 

50. Застосування індексного методу для виміру латентності (з 

прикладами). 

51. Первісні методи та засоби розвідки, що виникли та вдоскона-

лювалися у стародавності. 

52. Системи оцінки достовірності даних та надійності джерел, що 

застосовуються в розвідці. 

53. Тактичні завдання, що розв’язує конфіденційний менеджмент 

політичної партії. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

ТА САМОКОНТРОЛЮ 
 

 

Поточний контроль (письмові роботи в аудиторії) 
 

Контрольна робота № 1 (змістовна частина 1). 
 

Варіант І 

1. Дайте розгорнуте визначення поняття «латентна політика». Що 

розуміється під «безпекою» у визначенні латентної політики. 

2. Що таке політична розвідка та у чому її якісна відмінність. Що 

охоплює розвідка як діяльність? 

3. Наведіть схему розвідувального циклу в найбільш розгорнутому 

вигляді. 

4. Охарактеризуйте основні віхи розвідки в Новий час. 
 

Варіант ІІ 

1. Охарактеризуйте види латентної політики, в яких виявляється її 

специфіка. 

2. Назвіть основні функції внутрішньої політичної розвідки. 

3. Розкрийте поняття неурядової, недержавної та партійної розвідки 

та визначте коло питань їх «зовнішнього» та «внутрішнього» виміру. 

4. Позначте характерні риси розвідувальної діяльності Сходу та 

Заходу в ХХ ст. 

 

Варіант ІІІ 

1. Наведіть розгорнуте визначення політичної латентології. Що є 

предметом і об’єктом політичної латентології. 

2. Назвіть основні функції зовнішньої політичної розвідки. 

3. Розкрийте професійні вимоги до розвідника. Прокоментуйте 

дослідження мотивації розвідувальної діяльності Р. Хенкелем. 

4. Як відбилися геополітичні зміни кінця ХХ – початку ХХІ ст. на 

діяльність розвідслужб. 

 

Контрольна робота № 2 (змістовна частина 2) 

 

Варіант І 

1. Що таке силова спецоперація (ССО) у політиці та у чому її 

особливості. Проаналізуйте головну мету та типові завдання ССО. 

2. Визначте основні риси ІСО у мирний час, воєнний час та в 

період миротворчих операцій. 
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3. Дайте дефініцію поняття «таємна дипломатія» та наведіть 

характеристику функцій, методів та засобів таємної дипломатії. 

4. Дайте характеристику основних напрямів конфіденційного 

партійного менеджменту. 

 

Варіант ІІ 

1. Розкрийте класифікацію ІСО за природою, структурованістю, 

сферами та спрямованістю. 

2. Дайте розгорнуте визначення поняття «психологічна спецопе-

рація» (ПСО) та окресліть основний зміст ПСО, що проводяться у 

мирний, воєнний та післявоєнний час. 

3. Охарактеризуйте ознаки та форми діяльності наддержавних та 

недержавних потайних структур світової політики. 

4. Сформулюйте основні рекомендації щодо захисту конфіденцій-

ної інформації. 

 

Варіант ІІІ 

1. Охарактеризуйте основні форми, методи та технології 

антропогенних/когнітивних ІСО. 

2. Назвіть та охарактеризуйте основні види психологічного впливу 

в ПСО. 

3. Розкрийте поняття «конфіденційний менеджмент». Охарактери-

зуйте функції конфіденційного менеджменту та тактичні завдання 

конфіденційного менеджменту політичної партії. 

4. Розкрийте зміст внутрішньопартійного та зовнішньопартійного 

конфіденційного менеджменту. 
 

Питання та завдання для самоперевірки 

та контролю засвоєння матеріалу 

Тема 1.1. 

1. Дайте розгорнуте визначення поняття «латентна політика». 

2. Наведіть приклади латентної політики. 

3. Як відбувалося виникнення латентної політичної діяльності? 

4. Поясніть владну та інституційну інтерпретації латентної 

політики. 

5. Що є головним джерелом та стрижнем латентної політики: 

а) намагання досягти самореалізації та самовираження; 

б) прагнення стабільності та забезпеченості; 

в) безпека, випередження та боротьба за виживання; 

г) ухилення від конфліктів та незгод. 

6. Що розуміється під «безпекою» у визначенні латентної політики? 
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7. Позначте систему суб’єктів латентної політики. 

8. Дайте загальну характеристику функцій латентної політики. 

9. У чому полягають латентні аспекти політичної влади? 

10. Розкрийте прояви латентної політики у форматі загально-

прийнятої класифікації політики взагалі. 

11. Охарактеризуйте види латентної політики, в яких виявляється 

її специфіка. 

12. Яким чином можливе застосування індексного методу для 

виміру латентності? 
 

Тема 1.2. 

1. Дайте розгорнуте визначення політичної латентології. 

2. Коли і чому відбувся значний крок у теоретичних розробках 

латентної політики? 

3. Охарактеризуйте чинники, через які дослідження латентної 

політики поки що не отримали належного місця в науковому просторі. 

4. Кому належить твердження, що науці «відома лише незначна 

частина всіх політичних процесів, які відбуваються»: 

а) Н. Макіавеллі; 

б) Р. Мертону; 

в) Р. Далю; 

г) З. Бжезинському. 

5. Розкрийте філософсько-методологічні засади політичної 

латентології. 

6. Охарактеризуйте основні парадигми політичної латентології. 

7. Що є предметом і об’єктом політичної латентології? 

8. Розкрийте співвідношення між латентною політикою та 

мораллю. 

9. Визначте систему закономірностей та тенденцій політичної 

латентології. 

10. Охарактеризуйте систему категорій політичної латентології. 

11. Розкрийте основні функції політичної латентології. 

12. Визначте місце політичної латентології в системі суспільних 

наук. 
 

Тема 1.3. 

1. Визначте категорії «розвідка», «агентурна розвідка», «легальна 

розвідка», «технічна розвідка», «аналітична розвідка», «контррозвідка». 

2. Що таке політична розвідка та у чому її якісна відмінність? 

3. Охарактеризуйте предмет політичної розвідки. 

4. Дайте характеристику основних засад та напрямів зовнішньої 

та внутрішньої політичної розвідки. 
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5. Визначте систему суб’єктів політичної розвідки. 

6. Що таке неурядова/недержавна розвідка? 

7. Назвіть основні функції внутрішньої розвідки. 

8. Назвіть основні функції зовнішньої розвідки. 

9. Як Ви уявляєте форми та рівні політичної розвідки? 

10. Розкрийте зміст загальних принципів політичної розвідки. 

11. У чому полягають основні принципи організаційної роботи 

розвідки? 

12. Охарактеризуйте сучасну систему спецслужб України. 
 

Тема 1.4. 

1. Що охоплює розвідка як діяльність? 

2. Що охоплює розвідка як наука? 

3. Що охоплює розвідка як мистецтво? 

4. Накресліть схему розвідувального циклу в найбільш розгорну-

тому вигляді. 

5. Які системи оцінки достовірності даних та надійності джерел 

застосовуються в розвідці? 

6. Визначте категорії «агентурна розвідка», «агентурна робота», 

«агентурний метод». 

7. Що означає «декомпозиція розвідзавдання» та що з’ясовується 

у процесі його конкретизації? 

8. Про кого з керівників розвідслужб казали, що він має 

«інтуїтивне відчуття ірраціональних процесів»: 

а) А. Даллеса; 

б) В. Шелленберга; 

в) В. Менжинського; 

г) В. Канаріса. 

Як Ви це розумієте? 

9. Визначте основні типи агентів залежно від функцій та 

характеру їх діяльності. 

10. Розкрийте поняття партійної розвідки та визначте коло питань 

її «зовнішнього» та «внутрішнього» виміру.  
 

Тема 1.5. 

1. Порівняйте вимоги до розвідника за А. Даллесом та  

В. Земляновим. 

2. Які якості передусім потрібні розвіднику-аналітику? 

3. Які вимоги висував Сунь-цзи до керівника розвідників? 

4. Розкрийте ставлення до вислову Наполеона: «Шпигун – це 

природний зрадник». 
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5. Що з перерахованого є американською формулою залучення 

до розвідувальної діяльності: 

а) AIDA; 

б) MICE; 

в) OREA; 

г) CSAA. 

6. Як ви оцінюєте думку про необхідність обережного ставлення 

до морального осуду випадків шпигунства та зради? 

7. Охарактеризуйте основні моральні стимули агентурної роботи. 

8. Що слід розуміти під матеріальними стимулами агентурної 

роботи? 

9. Прокоментуйте дослідження мотивації розвідувальної діяльності 

Р. Хенкелем. 

10. Яким, на Ваш погляд, має бути моральне обличчя сучасного 

розвідника? 
 

Тема 1.6. 

1. Коли виникла політична розвідка: 

а) за часів первіснообщинного ладу; 

б) у Стародавньому світі; 

в) за часів середньовіччя; 

г) на межі середньовіччя та Нового часу. 

2. Які первісні методи та засоби розвідки виникли та вдоскона-

лювалися у стародавності? 

3. Охарактеризуйте внесок Ф. Уолсінгама в розвиток розвідувальної 

справи. 

4. Як здійснювалась розвідка у Запорізькій Січі? 

5. Позначте процес виникнення та розвитку американської розвідки 

в кінці XVIII – на початку XIX ст. 

6. Що спричинило швидкий розвиток внутрішньополітичної 

розвідки в країнах Європи в кінці XVIII – на початку ХIX ст.? 

7. Кому належать слова: «Коні, які везли золото французького 

банку до майбутніх полей битв в Австрії для фінансування таємних 

агентів, мали більше значення, ніж швидка та відважна кіннота Мюрата»: 

а) Шарлю Талейрану; 

б) Наполеону Бонапарту; 

в) Жозефу Фуше; 

г)  Карлу Шульмейстеру. 

8. Які події сприяли розвитку політичного розшуку в Росії в ХІХ ст.? 

9. Що особливе було в розвідувальних структурах Японії у кінці 

ХІХ ст.? 
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10. У чому сутність «методу мозаїки» в розвідувальній діяльності? 

11. Розкрийте принципову відмінність англійської та німецької 

розвідки на рубежі ХІХ–ХХ ст. 

12. Яким було віддзеркалення наслідків Першої світової війни у 

сфері політичної розвідки? 

13. Які спільні риси були притаманні найпотужнішим розвідслужбам 

світу напередодні Другої світової війни? 

14. Позначте характерні риси розвідувальної діяльності Сходу та 

Заходу в роки «холодної війни». 

15. Як відбилися геополітичні зміни кінця ХХ ст. на діяльності 

розвідслужб? 
 

Тема 2.1. 

1. Що таке ССО(л) та у чому її особливості? 

2. Дайте характеристику основних ознак ССО(л). 

3. Розкрийте зміст загальних принципів ССО(л). 

4. Назвіть головну мету ССО(л). 

5. Проаналізуйте типові завдання ССО(л). 

6. Розкрийте варіанти класифікації ССО(л). 

7. Які основні модифікації політичних вбивств? 

8. Назвіть основні функції диверсій та нападів. 

9. Охарактеризуйте механізм державних переворотів. 

10. Визначте зміст основних етапів «оксамитових революцій». 

11. Розкрийте технологію пошуково-рятувальних та контртеро-

ристичних ССО(л). 
 

Тема 2.2. 

1. Дайте розгорнуте визначення поняття «інформаційна війна». 

2. Які стратегічні завдання розв’язуються в процесі інформацій-

ної війни? 

3. Назвіть стратегічні завдання інформаційного протиборства 

першого та другого покоління. 

4. Якими ознаками володіє перемога/поразка в інформаційній 

війні на міждержавному рівні? 

5. Самостійно розробіть перелік прикмет перемоги/поразки в 

інформаційній війні у площині внутрішньополітичного протиборства. 

6. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти ІСО. 

7. Що є основною метою ІСО? 

8. Розкрийте класифікацію ІСО за природою, структурованістю, 

сферами та спрямованістю. 

9. Як може здійснюватися зміна організації інформпростору? 
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10. Охарактеризуйте основні форми, методи та технології 

антропогенних/когнітивних ІСО. 

11. Що таке «комунікативний резонанс»? 

12. Назвіть основні канали поширення (засоби) інформаційного 

впливу. 

13. Самостійно опрацюйте третю главу монографії Г. Почепцова 

«Інформаційні війни» та визначте основні риси ІСО у мирний час, 

воєнний час та в період миротворчих операцій. 

14. Охарактеризуйте інформаційне протиборство в сучасній Україні. 
 

Тема 2.3. 

1. Дайте розгорнуте визначення поняття «психологічна спецопе-

рація». 

2. Поясніть відмінність між поняттями «внутрішні ПСО» і 

«зовнішні ПСО». 

3. Охарактеризуйте стратегічні, оперативні та тактичні ПСО. 

4. Назвіть основний зміст ПСО, що проводяться у мирний, 

воєнний та післявоєнний час. 

5. Якими бувають ПСО за спрямованістю? 

6. Що Ви розумієте під психологічним впливом? 

7. Розкрийте зміст основних закономірностей психологічного 

впливу. 

8. Як Ви уявляєте логіку ПСО? 

9. З яких етапів складається підготовка та здійснення ПСО? 

10. Назвіть та охарактеризуйте основні види психологічного  

впливу в ПСО. 

11. Проаналізуйте базові методи впливу ПСО. 

12. Яке місце посідають чутки в ПСО? 

13. Наведіть приклади з історії сучасної України, коли було  

здійснено психологічні спецоперації у політиці. 
 

Тема 2.4. 

1. Дайте визначення поняття «дипломатія». 

2. Назвіть основні форми організації дипломатичної діяльності. 

3. Визначте основні передумови розподілу дипломатії на  

відкриту і таємну. 

4. Дайте дефініцію поняття «таємна дипломатія» та назвіть її  

особливості, проілюструвавши їх на прикладах. 

5. Охарактеризуйте риси старої прихованої дипломатії і сучасної 

прихованої дипломатії. 

6. Розкрийте сутність елементів науки дипломатії за Г. Моргентау. 

7. Дайте характеристику методів та засобів таємної дипломатії. 
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8. Які існують форми таємної дипломатії? 

9. Охарактеризуйте принципи сучасної таємної дипломатії. 

10. Наведіть приклади співіснування відкритої і таємної 

дипломатії на сучасній міжнародній арені. 

11. Визначте структурні рівні дипломатичної діяльності. 

12. Назвіть основні функції таємної дипломатії, її особливості та 

обмеження. 

13. Дайте характеристику суб’єктам таємної дипломатії. 

14. На основі вивченого матеріалу доведіть необхідність 

існування таємної дипломатії в сучасному світі. 

15. Окресліть основні вектори діяльності недержавних структур 

світової політики. 

16. Розкрийте сутність поняття «таємні товариства» та дайте їх 

типологію, наведіть приклади таких товариств. 

17. Охарактеризуйте ознаки та форми діяльності наддержавних та 

недержавних потайних структур світової політики. 
 

Тема 2.5. 

1. Розкрийте поняття «конфіденційний менеджмент». 

2. Які тактичні завдання розв’язує конфіденційний менеджмент? 

3. Охарактеризуйте функції конфіденційного менеджменту. 

4. Дайте характеристику основним напрямам конфіденційного 

менеджменту. 

5. Назвіть основні причини та канали витоку закритої інформації. 

6. Сформулюйте основні рекомендації щодо захисту конфіденційної 

інформації. 

7. Розкрийте зміст внутрішньопартійного конфіденційного мене-

джменту. 

8. Розкрийте зміст зовнішньопартійного конфіденційного мене-

джменту. 

9. На конкретних прикладах політичної історії України покажіть 

методи та прийоми конфіденційного топ-менеджменту. 

10. Яку роль виконують «політична інтрига», «політична змова», 

«політичний шантаж», «політична мімікрія», «політичне маніпулю-

вання» в конфіденційному менеджменті? 

11. Використовуючи наведену схему (рис.13), детальніше поясніть, 

які саме конфіденційні аспекти містить кожен з етапів процесу  

формування, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
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ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

(ІСПИТ, ЗАЛІК) 

 

 

1. Наукове розуміння категорії «латентність». Визначення латентної 

політики та її об’єктивні засади. 

2. Функції та структура латентної політики. 

3. Суб’єкти латентної політики. 

4. Узагальнена характеристика видів латентної політики, що 

відбивають загальноприйняті класифікації політики взагалі. 

5. Види латентної політки, в яких виявляється її природа. 

6. Індексний метод оцінки виміру латентності політики. 

7. Політична латентологія як галузь політичної науки, її об’єкт та 

предмет. 

8. Історичний розвиток ідей про латентну політику. 

9. Закономірності (тенденції), категорії та методи політичної 

латентології. 

10. Поняття політичної розвідки та її місце у латентній політиці. 

11. Визначення неурядової та недержавної політичної розвідки. 

12. Функції внутрішньої та зовнішньої політичної розвідки. 

13. Визначте категорії «розвідка», «агентурна розвідка», «легальна 

розвідка», «технічна розвідка», «аналітична розвідка», «контррозвідка». 

14. Класифікація розвідувальної діяльності. 

15. Принципи політичної розвідки та її організаційного підгрунття. 

16. Стисла характеристика розвідувальної служби провідних країн 

світу. 

17. Коло питань політичної розвідки як діяльності. 

18. Розвідувальний цикл: його етапи та стадії. 

19. Критерії цінності розвідувальної інформації. 

20. Розвідка як наука та мистецтво. 

21. Агентура та легальна політична розвідка. 

22. Неурядова та партійна політична розвідка. 

23. Професійні якості розвідника. 

24. Мотивація та стимули в розвідці. Аналіз статистики Р. Хенкеля. 

25. Питання майбутнього політичної розвідки. 

26. Особливості розвитку розвідки Стародавнього світу. 

27. Розвиток політичної розвідки в добу пізнього середньовіччя та 

ранній Новий час. Діяльність Ф. Уолсінгама. 

28. Політична розвідка в кінці ХVIII–XIX ст. Внесок Наполеона в 

розвиток політичної розвідки. 
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29. Особливості та відмінності політичної розвідки Англії та Пруссії 

в кінці ХVIII–XIX ст. 

30. Політична розвідка в Росії та Японії у ХVIII–XIX ст. 

31. Розвиток політичної розвідки в ХХ ст. та його особливості на 

рубежі ХХІ ст. 

32. Поняття силової спецоперації у політиці та її головна мета. 

33. Принципи силових спецоперацій. 

34. Типові завдання ССО. 

35. Поділ ССО за завданнями. 

36. Особливості державного перевороту та диверсійних ССО. 

37. Розмежування інформаційних та психологічних латентних  

впливів. 

38. Поняття інформаційної війни, її основні складники та  

завдання. Ознаки поразки у інформаційній війні. 

39. Інформаційні спецоперації, їх об’єкти та основна мета. 

40. Поділ інформаційних спецоперацій на антропогенні/когнітивні 

та техногенні. 

41. Інструментарій та технології ІСО. 

42. Основні риси ІСО у мирний, воєнний час та в період 

миротворчих операцій. 

43. Визначення психологічної спецоперації, її природа та головні 

ознаки. 

44. Різновиди ПСО: за сферою впливу, за строками здійснення, за 

спрямованістю. 

45. Особливі завдання психологічного впливу на цивільне населення. 

46. Технологія ПСО. Основні етапи підготовки та здійснення ПСО. 

47. Види психологічного впливу та його базові методи. 

48. Основні способи та прийоми ПСО. Застосування чуток та 

міфів у ПСО. 

49. Застосування технологій ПСО в «помаранчевій революції» 

(2004 р.). 

50. Поняття таємної дипломатії та її основні риси. 

51. Провідні методи ведення таємної дипломатії та її основні засоби 

52. Форми, рівні, функції та обмеження таємної дипломатії. 

53. Основні вектори латентної діяльності недержавних структур 

світової політики. 

54. Основні ознаки, форми та пріоритети діяльності недержавних 

та наддержавних структур латентної світової політики. 

55. Характеристика найбільш впливових сучасних латентних 

суб’єктів світової політики. 

56. Поняття та визначення конфіденційного партійного менеджменту. 
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57. Діловодний та інформаційний напрям конфіденційного партійного 

менеджменту, охорона та захист закритої інформації. 

58. Характеристика окремих напрямів конфіденційного менеджменту: 

таємні з’їзди та збори партій, кадрові питання, конфіденційні аспекти 

фінансування партій, система охорони безпеки. 

59. Конфіденційний менеджмент у форматі «партія і влада», 

«партія і бізнес-структури», «партія влади-опозиція», «партія-ЗМІ». 

60. Закриті аспекти процесу формування, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 
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СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

 

Система оцінювання роботи студентів протягом триместру 
 

1. Відповідь на семінарі оцінюється за  6-бальною шкалою. 

Критерії оцінки усної відповіді студента: 

 оцінка «6» ставиться у випадку, коли студент вільно володіє 

визначеними програмою знаннями й уміннями; правильно за змістом 

відповідає на додаткові або контрольні питання викладача з розгля-

нутого питання, висловлює власну думку з приводу означеної 

проблеми; уміє проводити аналогію між теоретичними надбаннями та 

практикою сучасного політичного життя, добираючи необхідні для 

відповіді факти; відповідає чітко, завершено та без допомоги конспекту; 

мова є грамотною. 

 оцінку «5» студент може отримати якщо вільно володіє 

визначеними програмою знаннями й уміннями; висловлює власну 

думку з приводу означеної проблеми; уміє проводити аналогію між 

теоретичними надбаннями та практикою сучасного політичного життя, 

добираючи необхідні для відповіді факти; відповідає чітко, завершено 

та без допомоги конспекту; мова є грамотною. 

 оцінка «4» ставиться у разі, коли відповідь студента задовольняє 

попередні вимоги, але при цьому в студента виникають труднощі під 

час добору фактичних матеріалів, власна думка є нечітко аргументо-

ваною та студент частково звертається за допомогою до конспекту-

підготовки до семінарського заняття. 

 оцінка «3» ставиться у випадку, коли студент користується 

лише окремими знаннями й уміннями, припускається помилок під час 

викладу матеріалу, постійно звертається до конспекту, а відповідь є 

недостатньо самостійною та обґрунтованою, мова – спрощеною. 

 оцінка «0–2» ставиться в разі незнання більшої частини матеріалу 

та фактичного матеріалу. Також така оцінка припускається за доповнення 

та проблемні запитання від студента під час семінарського заняття. 

Студент може не складати іспит (залік) і отримати автоматично 

екзаменаційний бал у разі, якщо його влаштовує кількість балів, набрана 

ним за триместр (якщо студент претендує на високий автоматичний 

бал (95–100), обов’язковою умовою є наявність не менше 80 % правильних 

відповідей на запитання підсумкових завдань після кожного розділу). 

2. Курс «Латентна політика» передбачає проведення поточного 

контролю у вигляді контрольних робіт. Студент, на основі отриманих 

знань, має розкрити актуальність заданих питань, провести оцінку 
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проблемної ситуації у суспільному житті; розкрити основний 

понятійний апарат; проаналізувати з приводу заданого питання точки 

зору різних авторів, з якими ознайомився в процесі підготовки до 

контрольної роботи; чітко та структуровано викласти здобуті знання, 

та, в разі необхідності, запропонувати власну точку зору на поставлене 

запитання. 

3. Допуск до іспиту – від 20 балів, до заліку – від 30 балів. 

 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів  

здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей студентів і 

передбачає диференційований підхід у його організації. 

Під час цього враховується: 

 розуміння студентами взаємозв’язків між подіями, уміння 

порівнювати, пояснювати, аналізувати та критично оцінювати факти; 

 самостійність мислення; 

 використання різних джерел політичних знань, з розумінням їх 

особливостей, умінням їх характеризувати і оцінювати; 

 правильність і достатність добору прикладів для підтвердження 

висунутих студентом пропозицій і гіпотез, а також під час ілюстрації 

загальних теорій та концепцій; 

 чіткість і завершеність викладу; 

 мовна грамотність. 

 

Методи контролю 

Контроль планується здійснювати шляхом оцінювання усних 

відповідей на семінарських заняттях, перевірки письмових робіт, в 

результаті контрольних робіт, проведення заліку та іспиту за 

результатами вивчення курсу. 

 

Графік контрольних заходів та рейтингова шкала оцінювання 

Денна форма 
 

№ 

з/п 
Вид контролю 

Кількість 

балів 
Термін виконання 

8 семестр 

1 
Усні виступи на семінарських 

заняттях (5 виступів по 6 балів)  
30 Протягом семестру 

2 Самостійна робота  20 7-й тиждень 

3 
Поточні контрольні роботи 

(2 рази) (по 10 балів) 
2 х 10 = 20 На завершення частини 

5 Залік 30 Заліково-екзамен. сесія 

Разом 100  
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Заочна форма 
 

№ 

з/п 
Вид контролю 

Кількість 

балів 
Термін виконання 

11 триместр  

1 Опитування на групових семінарах   

2 Самостійна робота № 1 10 Протягом триместру 

3 
Поточна контрольна робота 

№ 1, 2 (по 5 балів) 
2 х 5 =10 Протягом триместру 

Усього за 11 триместр 20  

12 триместр 

1 Опитування на групових семінарах 20 Протягом триместру 

2. 
Поточні контрольні роботи № 3 та 

№ 4 (по 5 балів) 
2 х 5=10 Протягом триместру 

3 Самостійна робота № 2 10 Протягом триместру 

4 Іспит 40 Заліково-екзамен. сесія 

Разом 100  

 

Відповідність підсумкових триместрових рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90–100 відмінно А 

Відмінно 
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

80–89 

75–79 

добре/ 

зараховано 

В 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

С 

Добре 

(у загальному правильне виконання 

з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

66–74 

60–65 

задовільно/ 

зараховано 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

Е 

Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35–59 

1–34 

незадовільно/ 

незараховано 

FX 

Незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 
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Критерії оцінювання 
 

Опитування на групових заняттях – форма контролю, яка 

дозволяє оцінити вміння студентів самостійно опрацьовувати матеріал 

та викладати його, відповідати на запитання викладача та колег. 

Максимальна оцінка за відповідь на семінарському занятті: на денному 

відділенні – 6 балів, на заочному – 5 балів. Критеріями для оцінювання 

виступають: 

 повнота розкриття питання (20 % оцінки); 

 самостійність викладення матеріалу (20 % оцінки); 

 логічність та послідовність відповіді (20 % оцінки); 

 наявність висновків (20 % оцінки); 

 успішність відповідей на додаткові питання викладача (20 % 

оцінки). 
 

Поточні контрольні роботи № 1–2. Курс «Латентна політика» 

передбачає протягом семестру проведення поточного контролю у 

вигляді контрольних робіт. Критеріями оцінювання виступають: 

– правильність застосування одержаних теоретичних знань на 

практиці (25 % оцінки); 

– розкриття основного понятійного апарату (25 % оцінки); 

– глибини аналізу вихідних даних (25 % оцінки); 

– обґрунтованість висновків та пропозицій, висловлених в роботі 

(25 % оцінки). 
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СЛОВНИК ДИСЦИПЛIНИ 

«ЛАТЕНТНА ПОЛІТИКА» 

 

 
Антропогенна/когнітивна інформаційна спецоперація – спец-

операція, головним об’єктом інформаційного впливу якої є окремі 

особи, різні соціальні групи, масова свідомість соціуму, а метою – 

індоктринація, вкорінювання у розум людей певного світогляду, 

ідеологічних доктрин, економічних теорій, моральних та політичних 

цінностей, переконань, історичних конструкцій і т. п. 
 

Внутрішня політична розвідка – отримання інформації щодо 

стану власного суспільства, функціонування його політичної системи 

та її елементів. 
 

Вплив психологічний – вплив на людей (на окремих індивідів і на 

групи), що здійснюється з метою зміни ідеологічних і психологічних 

структур їхньої свідомості і підсвідомості, трансформації емоційних 

станів, стимулювання визначених типів поведінки. 
 

Вплив психологічний нейролінгвістичний (НЛП – нейро-

лінгвістичне програмування) – вид психологічного впливу, що 

змінює мотивацію людей шляхом введення в їхню свідомість 

спеціальних нейролінгвістичних програм. 
 

Вплив психологічний психоаналітичний (психокорегуючий) – 

вплив на підсвідомість людини терапевтичними засобами, особливо в 

стані гіпнозу або глибокого сну. 
 

Вплив психологічний психогенний – наслідок фізичного впливу 

на мозок індивіда, в результаті якого спостерігається порушення 

нормальної нервово-психічної діяльності (тобто психотравмуючий 

вплив). 
 

Вплив психологічний психотронний (парапсихологічний) – 

вплив на людей, який здійснюється шляхом передачі інформації через 

позачуттєве (неусвідомлюване) сприйняття. 
 

Вплив психологічний психотропний – вплив на психіку людей за 

допомогою медичних препаратів, хімічних або біологічних речовин. 
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Головна парадигма латентології – політика в повному обсязі (in 

total) складається з тієї частини, яка передбачає прозорість і відкри-

тість, та тієї частини, якій природно властива непрозорість та закритість, 

тобто з транспарентної і латентної складових. 
 

Дезінформування – форма інформаційної спецоперації, що спе-

ціалізується на обмані чи введенні об’єкта впливу в оману. 
 

Державний переворот – здійснене з порушенням Конституції (або 

визначеного порядку зміни влади в традиційному суспільстві) 

повалення існуючої державної влади. 
 

Диверсифікація суспільної свідомості – розпорошення уваги 

загалу та правлячої еліти держави на вирішення різних штучно 

акцентованих проблем і відволікання тим самим від вирішення 

нагальних першочергових завдань суспільно-політичного та економіч-

ного розвитку. 
 

Дипломатія – один з головних інструментів міжнародної політики, 

що полягає в офіційній відкритій або таємній діяльності міжнародних 

акторів в особі їхніх органів зовнішніх відносин, спрямований на 

здійснення цілей та завдань міжнародної політики невоєнним шляхом. 
 

Дипломатія таємна – низка прихованих мирних заходів задля 

реалізації офіційними представниками держави специфічних націо-

нальних інтересів у світовій політиці. 
 

Закономірності латентної політики – певні закономірності, що 

віддзеркалюють загальні, сутнісні, сталі і необхідні зв’язки та 

відносини, які існують у сфері прихованої політики. 
 

Зміст латентної політики – цілі, цінності, спрямованість та спосіб 

діяльності суб’єктів латентної політики. 
 

Змова – особливий різновид інтриги, що відрізняється максимально 

можливою конспіративністю та деструктивністю (як правило, 

здійснюється «проти» когось, а не «за»). 
 

Зовнішня політична розвідка – здобуття розвідувальної інформації 

про політичні системи іноземних держав та таємний вплив на процеси, 

що відбуваються в них. 
 

Індекс латентності: а) комплексний індикатор ступеня латентності 

об’єкта, що завдяки певній розрахунковій моделі об’єднує деякі 
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взаємопов’язані показники чи результати математичних обчислень; 

б) сукупність індикаторів латентності, які, не маючи єдиного квантифі-

кованого оформлення, піддаються узагальнюючій аналітичній агрегації. 
 

Ініціювання інформаційної хвилі – проведення пропагандистської 

акції такого характеру, що вона вимагає висвітлення її у деяких ЗМІ. 
 

Інформаційна війна/інформаційне протиборство – комплексне 

явне чи приховане протиборство в інформаційній сфері, обумовлене 

зіткненням антагоністичних інтересів, що передбачає дію/вплив на 

масову та індивідуальну свідомість, інформаційні ресурси ворожої, 

нейтральної або дружньої («своєї») аудиторії з метою отримання від 

неї бажаної поведінки. 
 

Інформаційна спецоперація в латентній політиці (ІСО) – 

спеціальний вплив латентного характеру на інформаційний масив/ 

систему, орієнтований на розв’язання певного політичного завдання.  
 

Інформаційний привід – подія (або «псевдоподія»), що її можливо 

використати як привід для пропагандистської кампанії або інформа-

ційної операції. 
 

Конспірологія – концепція, що оголошує окремі суспільно значущі 

події, певні історичні явища або навіть хід історії виключно  

результатом змови з боку певної групи людей (держава в державі, 

світовий уряд тощо). 
 

Контррозвідка – діяльність уповноважених на це суб’єктів, яка 

укладається із протидії, як правило прихованої, намірам та заходам 

розвідки супротивника/конкурента, спрямованим на спричинення 

шкоди безпеці об’єкта захисту. 
 

Конфіденційна інформація – відомості, що знаходяться у володінні, 

користуванні чи розпорядженні окремих юридичних і фізичних осіб та 

поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними 

умов. 
 

Конфіденційний партійний менеджмент – один з видів 

менеджменту, що передбачає використання прихованих технологій 

управління діяльністю політичної партії (або громадського об’єднання, 

руху) задля оптимального розв’язання звичайних організаційних завдань 

та забезпечення ефективного функціонування. 
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Латентна політична влада – прихована реальна здатність певної 

соціальної групи здійснювати вирішальний вплив на поведінку та 

діяльність людей. 
 

Латентний – прихований, невидимий, такий, що зовнішньо не 

виявляється. 
 

Латентна політика – особлива, закрита від висвітлення сфера 

життєдіяльності людей, пов’язана із реалізацією прихованих інтересів 

або застосуванням таємних методів здобуття, утримання і використання 

влади, а також забезпечення безпеки та самозахисту політичної системи і 

суб’єктів політики, суспільства загалом, непрозорий тип відносин між 

людьми, суспільством і державою. Коротко: латентна політика – 

закрита від висвітлення частина політики, специфічна за змістом, 

суб’єктами, формами і методами реалізації. 
 

Маніпулювання – спосіб впливу, націлений на зміну напряму 

активності інших людей, який здійснюється настільки професійно, що 

залишається непоміченим ними. 
 

Метод відволікання – цілеспрямована заміна однієї інформації 

іншою, призначення якої – створити альтернативу і перемикнути 

громадську увагу з однієї конкретної проблеми на іншу. 
 

Метод комунікативного резонансу – сукупність прийомів 

інформаційного впливу завдяки яким уявлення, що вже мають 

отримувачі інформації, суттєво активізуються і починають охоплювати та 

збуджувати все більшу масу населення, створюючи ефект, який 

набагато перевищує силу початкового інформаційного імпульсу. 
 

Міф – інформація, що пояснює походження й подальше перетворення 

тих або інших явищ винятково на основі вигаданих подій. 
 

Наддержавні структури прихованої світової політики –– таємні, 

напівтаємні та неприховані транснаціональні утворення, що діють, 

використовуючи не тільки можливості публічної політики, основаної 

на міжнародному праві, а й технології так званої «таємної дипломатії» 

задля реалізації прихованих інтересів. 
 

Неурядова/недержавна політична розвідка – агентурно-інформа-

ційна діяльність по добуванню та використанню інформації політич-

ного характеру на рівні окремих юридичних осіб (іноді навіть окремих 

приватних фізичних осіб), які мають власні політичні потреби та 
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інтереси або можливості виконувати відповідні замовлення. Коротко: 

неурядова політична розвідка – сукупність дій по добуванню і 

використанню інформації політичного характеру, необхідної для 

недержавних суб’єктів, що отримується легально, напівлегально і 

нелегально. 
 

Політика – сфера та спосіб діяльності щодо організації суспільства, 

реалізації інтересів та узгодження ціннісних позицій окремих особис-

тостей та соціальних груп шляхом застосування влади. 
 

Політична інтрига – політична акція, що передбачає таємність дій, 

протиріччя їх існуючим законам та моральним нормам, використання 

існуючих політичних механізмів, приховування справжніх намірів 

організаторів. 
 

Політична партійна розвідка – окрема партійна служба, призначена 

добувати інформацію про функціонування інших політичних партій та 

їх структурних елементів, всієї політичної системи взагалі. 
 

Політична діяльність – специфічна форма активного ставлення 

людей до свого суспільного середовища, яке має на меті цілеспрямоване 

його регулювання та перетворення за допомогою влади. 
 

Політична латентологія – система знань, яка описує, пояснює 

закономірності, тенденції та форми здійснення прихованої політики за 

допомогою спеціальних парадигм, категорій та методів дослідження. 

Коротко: політична латентологія – систематизоване знання про 

сутність, форми, суб’єктів та об’єкти прихованої політики. 
 

Політична розвідка – здобуття й опрацювання державними і 

недержавними структурами інформації про свою та інші політичні 

системи, а також таємний вплив на процеси, які в них відбуваються. 

Політична розвідка – діяльність із забезпеченням політичного 

керівництва специфічною інформацією та організаційні структури, які 

займаються здобуттям цієї інформації або здійсненням деяких 

спецоперацій. 
 

Політичний менеджмент – організація і управління політичним 

процесом, які роблять його і, зокрема, діяльність політика (партії, 

організації) максимально ефективними за певних умов. 
 

Пропаганда – розповсюдження різних політичних, філософських, 

наукових, художніх, інших ідей з метою їх впровадження в масову 
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свідомість суспільства та активне використання цих ідей у масовій 

практичній діяльності населення. 
 

Психологічна війна/психологічне протиборство – специфічний вид 

суспільної діяльності, особливістю якого є обумовлене антагонізмом 

інтересів комплексне застосування різноманітних засобів (пропаган-

дистських, військових, політичних, дипломатичних, економічних, 

психологічних, хімічних, фізичних тощо) прямого або непрямого 

впливу на емоційно-психологічну сферу людей (думки, настрої, 

почуття, волю) і, у підсумку, на їх поведінку з метою примушення 

діяти в бажаних напрямках. 
 

Психологічна спецоперація в латентній політиці (ПСО) – 

прихований вплив на людей з метою зміни їх психологічних 

характеристик, а також масових настроїв, суспільної свідомості заради 

досягнення конкретних політичних результатів. 
 

Розвідка – це діяльність суб’єктів, що застосовують спеціальні 

засоби і методи з метою одержання інформації про задуми, плани і 

заходи супротивника (іноземних держав, конкурентів), які потенційно 

або реально загрожують безпеці об’єктів захисту (держава, організація, 

фірма). Коротко: розвідка – збирання інформації, оцінка її вірогідності 

та об’єднання окремих фактів в аналітичну картину. 
 

Розвідка агентурна – таємне проникнення до інформації та 

специфічні заходи спеціально підібраних, завербованих і, як правило, 

ретельно підготовлених людей. Коротко: розвідка агентурна – вид 

розвідувальної діяльності, яка основана на агентурному проникненні 

на об’єкти, що викликають певну цікавість. 
 

Розвідка аналітична – вид розвідувальної діяльності, яка визна-

чається застосуванням аналізу первинної інформації та підготовкою 

розвідувальних оцінок більш високого рівня в результаті використання 

обчислювальної техніки і спеціальних комп’ютерних програм. 
 

Розвідка легальна – вид розвідувальної діяльності, що не потребує 

застосування спеціальних агентурних технологій, оскільки використовує 

для отримання інформації відкриті джерела. Розвідка легальна й 

умовно легальна – діяльність спецструктур, що використовується для 

отримання інформації, не вдаючись при цьому до таємних операцій і 

не приховуючи джерел інформації. 
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Розвідка технічна – вид розвідувальної діяльності, яка визначається 

через ключову роль технічного чинника добування інформації. 
 

Розвідка як діяльність – комплекс організованих дій, спрямованих на 

здобуття специфічної інформації про політичні системи та вплив на 

них, що включає в себе об’єкти політичної розвідки, суб’єктів політичної 

розвідки, процес розвідки, професійне керівництво та науково-

обґрунтовану теорію. 
 

Розвідка як мистецтво – сукупність елементів інтуїтивного 

порядку, які компенсують у розвідці нестачу безумовного (в ідеалі – 

наукового), але відносного і не повністю точного знання. 
 

Розвідка як наука – усвідомлення та використання певних об’єктивних 

закономірностей та тенденцій у галузі здобуття розвідувальної інформації 

та здійснення впливів. 
 

Розвідувальна інформація – узагальнення, що ґрунтується на 

розвідувальних даних/відомостях щодо дійсного чи потенційного 

супротивника/конкурента або розвитку політичної боротьби. 
 

Розповсюдження чуток – діяльність щодо поширення різної 

інформації (як правило, неправдивої) серед широких верств населення, 

в основному, по неофіційним каналам з метою дезорганізації життє-

діяльності суспільства та держави або їх окремих установ чи 

організацій. 
 

Силова спецоперація в політиці (ССО) – спецоперація, 

визначальною ознакою якої є вирішальне застосування силового 

ресурсу (збройна боротьба, використання фізичної сили та примусу, 

отруєння, підпалювання, спецтехніка тощо) задля розв’язання 

конкретної політичної проблеми або безпосередня підготовка цієї дії. 
 

Силова спецоперація в латентній політиці – спецоперація, у якій 

у руслі латентної політичної діяльності цілком чи переважно 

приховано використовуються силові ресурси впливу або здійснюється 

потайна безпосередня підготовка цих акцій. 
 

Створення інфологем – конструювання неправдивої, викривленої 

або неповної інформація, яка представляє реальні події артефактами, 

ідеологічними міфами, політичними пропагандистськими вигадками. 
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Таємне товариство – різна за кількістю група людей, об’єднана 

якоюсь певною метою, що, керуючись різноманітними чинниками, 

вважає за потрібне зберігати факт свого існування або зміст діяльності 

в таємниці. 
 

Техногенна інформаційна спецоперація – інформаційна спецоперація, 

головним об’єктом впливу якої є технічні системи: програмне і 

безпосередньо інформаційне забезпечення, канали зв’язку, програмно-

апаратні та телекомунікаційні засоби. 
 

Форма латентної політики – організаційна структура, а також 

система особливих норм, які забезпечують існування латентної 

політики. 
 

Чутки – специфічний вид інформації, що з’являється спонтанно в 

силу інформаційного вакууму серед певних верств населення, або 

спеціально кимось розповсюджуваної для впливу на суспільну 

свідомість. 
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