
Повна назва: Латентна політика. 

Статус: Нормативна. 

Мета: Оволодіння студентами знаннями щодо латентної політики та основних 

складових прихованої політичної діяльності, яка дуже часто має закритий або таємний характер 

у сфері реалізації екзистенціальних інтересів держави (в першу чергу – забезпечення 

національної безпеки), інтересів співіснування, певних функціональних інтересів (в тому числі 

захисту і підтримки суспільного порядку тощо). Усвідомлення феномену латентної політики 

перш за все пов’язано з адекватним розумінням процесів політичного життя в межах сучасного 

суспільства.  Знайомство із змістом курсу дозволяє ефективніше подолати розбіжності між 

нормативно-теоретичними аспектами політичної науки та політичною практикою мас, 

зосередитися на етичних аспектах латентної політики.  

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Латентна політика» (5 кредитів ECTS, 150 год.) включає в себе лекції (28 годин), 

групові заняття (28 години), самостійну роботу (94 години), систему контролю та обліку знань. 

Викладається в 13-у триместрі. Передбачає написання контрольних робіт по змістовним 

частинам, та складання іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Частина 1. Латентна політика та політична латентологія. Політична розвідка 
Латентна політика як соціальний феномен. 

Політична латентологія – наука про приховану політику. 

Політична розвідка як діяльність, наука та мистецтво. Види розвідки. 

Особистість розвідника та мотивація його діяльності. 

Історичний досвід політичної розвідки, контррозвідки та політичного розшуку. 

Частина 2. Спеціальні операції у латентній політиці. Прихована міжнародна політика та 

конфіденційний менеджмент 

Силові спецоперації у латентній політиці. 

Інформаційні війни та спецоперації. 

Психологічні війни та спецоперації. 

Таємна дипломатія та латентні структури світової політики. 

Конфіденційний менеджмент. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 діалектику та взаємозв’язок «відкритої» та «закритої» політики; 

 суть, 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 силових, інформаційних та психологічних операцій. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 проводити аналіз ситуацій і процесів у площині проявів латентної політики; 

 виявляти тенденції еволюції латентної політики з виокремленням загрозливих тенденцій;  

 проводити  порівняльний аналіз спеціальних операцій; 

 передбачати ймовірні наслідки застосування тієї чи іншої латентної технології в 

масштабах впливу на суспільні відносини, виходячи із врахування реалій політичного 

життя; 

 аналізувати нестандартні політичні ситуації із пошуком оригінальних 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. 

 

Викладач: Курілло Вадим Євгенович – кандидат історичних наук, доцент.  


