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Основний напрям наукових досліджень – проблеми національно-визвольного 
руху, історія англійської політології та питання політичного менеджменту. 

Політична латентність 
В наведеній статті висвітлюється феномен політичної латентності. Розглянуто 

філософсько-методологічні підходи до категорії “латентність” у системі: відображення та 
видимість, сутність та явища, зміст та форма, зовнішнє та внутрішнє тощо. 
Обґрунтовуються теоретично-методологічні засади парадигми політики як цілого із двома 
протилежностями – відкритою та прихованою частинами. Означено напрацювання попередніх 
вчених у галузі політичної латентності і запропоновано модель загально-теоретичного 
об’єднання різних проявів латентної політики. 

 
The author enlights the phenomenon of political latency. The philosophical-methodological ap-

proaches to the category of latency are discovered in system: reflection and visibility, essence and mani-
festation, content and form, interior and exterior etc. The article considers the basis of the paradigm of 
policy as the unity of two opposites – open and secret parts. There is also a review of preceding scien-
tists’ works which deal with the political latency. The model of general combination of different political 
latency kinds is proposed. 

Д ана стаття є продовженням 
дослідження латентної політики як 
соціального явища і можливості 
розробки окремого напрямку теорії 

політики – політичної латентології нарівні із 
партологією, конфліктологією, елітологією 
тощо [див.: 5; 6]. Втім, особлива увага 
приділяється розгляду загальнотеоретичних 
підходів до феномену латентності в політиці. 
ХХ століття досить чітко показало, як на 

зміну спрощеним схемам і моделям політики 
шляхом диференціації політичної науки 
виникли і розвиваються більш складні та 
реалістичні розробки засад політики. В руслі 
цього процесу цілком природним уявляється 
посилення на рубежі нового тисячоліття уваги 
до впливу прихованих, латентних структур на 
політичну динаміку країн та планетарної 
макроструктури. Як зазначає український 
дослідник М. Сенченко, “без урахування 
тіньового елемента більшість схем і моделей, 
які створюються політологами, є 
ідеалізованими і зрештою дають далеку від 
реалій картину політичного життя” [11, с. 3]. 
Проблеми латентної політики набувають 
вагомого практичного значення особливо в 
умовах розбудови ліберально-демократичного 
устрою суспільства в Україні. Достатньо лише 

вказати на гостре протиріччя між посиленням 
притаманних демократії вимог громадськості 
щодо прозорості політики, з одного боку, а з 
іншого – створенням сприятливих засад для 
латентних відносин через послаблення 
всеохоплюючого авторитарно-тоталітарного 
контролю за усіма аспектами діяльності 
суб’єктів політичного життя. 
Як уявляється, є підстави погодитися із 

думкою про латентну політику як соціальне 
явище [див.: 6]. В такому разі, латентна 
політика визначається як особлива, закрита від 
висвітлення сфера політичної життєдіяльності 
людей, пов’язана із реалізацією прихованих 
інтересів або використанням таємних методів 
здобуття, утримання та використання влади, а 
також забезпечення безпеки та самозахисту 
політичної системи і суб’єктів політики, 
суспільства в цілому, непрозорий тип відносин 
між людьми, суспільством та державою [6, с. 
17]. На жаль, спостерігається певне запізнення 
у вивченні латентної політики як цілісного 
явища. В той же час окремі напрямки латентної 
політики (мова йде про політичну розвідку, 
інформаційно-психологічні операції, “силові” 
спецоперації, таємну дипломатію тощо) вже 
отримали помітне висвітлення зусиллями 
вітчизняних та зарубіжних науковців та 
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практиків, таких як М.Волковський, А.Даллес, 
С.Демкин, О.Дугін, П.Гаращук, В.Землянов, 
Б.Кухта, А.Кузьменко, Г.Почепцов, В.Плетт, 
Р.Ронін, М.Сенченко, Е.Черняк, Р.Юссон та ін. В 
межах даної статті уявляється недоцільним 
повторювати опис історичного шляху розробки 
проблематики латентної політики [див.: 5]. 
Звернемося лише до останнього періоду. 28 
травня 2004 р. в Міжрегіональній Академії 
управління персоналом (м. Київ) відбулася 3-я 
Всесвітня наукова конференція “Діалог 
цивілізацій: роль та місце латентних структур в 
управлінні світом”, де було оприлюднено 
декілька цікавих, на наш погляд, доповідей 
стосовно означеної проблематики: А.Кузьменка 
– “Особливості конкуренції “груп тиску та 
впливу” з державною владою”, Д.Соіна – 
“Латентні структури і глобалізація: 
соціологічна інтерпретація”, Ф.Хентшела – 
“Приватні воєнні корпорації: найманці як нова 
латентна сила дестабілізації безпеки” тощо [8]. 
В 2003 році вийшла з друку монографія 
академіка М.Сенченка “Латентні структури 
світової політики”, в якій йдеться про те, як 
латентні, приховані структури, розташовані в 
усьому світі, впливають на перебіг 
міжнародних подій, а також, зокрема, на 
нинішню ситуацію в Україні [11]. Десятьма 
роками раніше було надруковано монографію 
О.Дугіна “Конспірологія”, яка зробила досить 
суттєвий внесок в розробку теорії політичної 
змови [2]. В той же час, оскільки наведені 
наукові праці отримали конкретно визначену 
спрямованість, аналіз загальних проблем теорії 
латентної політики їх метою не був. І взагалі, 
якщо люди добре обізнані із практикою та 
розробками в галузі окремих видів латентної 
діяльності, вже здійснили певні теоретичні 
узагальнення в частковому, то з боку 
політологів або системних аналітиків 
узагальнюючих робіт, присвячених теорії 
латентної політики поки що не вистачає. Тому 
метою запропонованого дослідження є 
окреслення загальнотеоретичних підходів до 
феномену політичної латентності. 
Перше завдання, на якому варто зупинитися, 

– це визначення філософсько-методологічних 
засад політичної латентності. Нагадаємо, що 
термін “латентність” не є новим для наукової 
громадськості. Наприклад, про латентний 
період хвороби або вагітності йдеться в 
медицині, про час від подразнення до реакції на 
нього – в біології, про латентну соціалізацію – в 
соціології, користуються цим терміном і в 
інженерній психології, навіть у фотосправі. 
Втім, кожного разу розуміється щось 
приховане, невідкрите для звичайного 
спостереження. За усім цим знаходиться 
філософська проблема буття, яка не отримує 
зовнішнього відображення. Латентність як 
властивість зв’язана із таємним як категорією. 

Визначимо таємне як категорію для позначення 
тієї частини дійсного змісту, яка за тих чи 
інших причин не має свого виявлення. Але 
таємне не тільки не знаходить свого       
виявлення, а і маскується, подаючи себе часто у 
чужому “позбавленому” сутності виді. Тому 
перед дослідником посідає завдання критично 
усвідомити безпосередню видимість об’єкта і 
проникнути у його дійсний зміст. За цим 
виникає наступне завдання – розкрити механізм 
відособлення таємної сутності від існування, 
від форм наявного буття і отримання цими 
формами уявної, примарної сутності. В той же 
час таємне є невід’ємною частиною об’єкта, 
оскільки разом із усім визначає місце даного у 
системі інших об’єктів з детермінацією всіх 
його специфічних особливостей. При цьому 
зовнішнє, прояви, поверхові явища можуть 
безпосередньо не співпадати із сутністю і 
навіть іноді здатні бути протилежними їй. Будь-
яке явище об’єкта нашому спостереженню, яке 
не відповідає цьому явищу за сутністю, є не 
помилковим перекрученням об’єкта, а виразом 
його власної хибної видимості. Конкретизація 
взаємин між змістом і формою стосовно 
латентної політики дозволяє вважати, що 
означений специфічний зміст політики (мається 
на увазі – латентний) має і свою власну форму 
внутрішньої організації – непрозору і 
приховану (див., наприклад [11]). 
Категорія “таємне” має зв’язок і з парою 

“зовнішнє” – “внутрішнє”. Оскільки внутрішнє 
– це те, що характеризує об’єкт з його 
поверхової сторони, а зовнішнє розуміється як 
ті сторони властивості об’єкта, які виявляються 
у взаємодії з об’єктами іншої системи відносин, 
то очевидно, що латентність проявляється якраз 
у відносинах. Сама вона не існує подібно 
середньовічним схоластичним “прихованим 
якостям”, які тлумачились як довічні і незмінні 
форми. Вона виявляється лише у відносинах, в 
процесі відображення. Крім того, латентність 
стає необхідною умовою існування і 
функціонування об’єкта тільки, якщо як 
зовнішнє існує певне середовище. Політичні 
реалії суспільства – це і є зовнішнє по 
відношенню до об’єкта з латентністю. Процес 
“приховування” сутності, внутрішнього саме і 
полягає у тому, щоб воно не набуло 
відповідного зовнішнього прояву. На відміну 
від рухливого і іноді примарного зовнішнього, 
внутрішнє – це те, що характеризує власну 
природу об’єкта із латентністю, його 
своєрідність. В тому разі взаємопроникнення 
зовнішнього та внутрішнього конкретизується в 
тому, що прихована частина внутрішнього 
знаходить продовження у нефіксованому 
спостерігачем зовнішньому. 
Рухаючись в процесі спостереження і пізнання 

від зовнішнього до внутрішнього суб’єкт 
середовища намагається за допомогою доступних 
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менш суттєвих явищ та фактів діяльності об’єкта 
(наприклад, “нетрадиційного шпигунства”) 
розкрити його внутрішнє, тобто сутність, причини 
явищ та процесів. Оскільки налаштованість 
зрозуміти внутрішнє об’єкта з латентністю 
означає знайти притаманні йому структуру, 
суперечності та ін., то деформація (або 
скорочення) зовнішнього спрямована на 
приховання внутрішнього. Якщо внутрішнє 
пізнається лише через зовнішнє, а істинність 
зовнішнього може бути усвідомлена лише за 
умов розуміння внутрішнього, то обмежити 
зовнішнє можливо шляхом скриття, приховання 
тієї частки внутрішнього, яка може створити 
внутрішньому загрозу проявленням себе 
неприятелю у зовнішньому.  
У зв’язку з цим досить цікаві аспекти 

взаємин латентності із видимістю як виразом 
сутності об’єкта у поверхових, нестійких, 
випадкових проявах, сприймаємих 
безпосередньо. Така видимість, або 
“здаваємість”, відбиває не всю сутність, а лише 
її момент. Мова йде про те, що в латентній 
політиці іноді зустрічаємось із тим, що явища 
здаються спостерігачу не такими як вони є в 
дійсності – оце і є “здаваємість”, або видимість. 
Подібна хибна видимість не є результатом 
лише фантазій свідомості аналітика, вона 
виникає через вплив на суб’єкта реальних 
відносин та умов спостереження. Об’єкт може 
уявлятися як в правильному так і 
перекрученому вигляді. В такому разі 
неправильні уявлення є суб’єктивним 
моментом видимості, хоч спосіб уявлення 
детермінується реальними відносинами об’єкта 
спостереження. Гносеологічні засади для 
латентизації створює те, що хоч сутність 
об’єкта і виявляється в взаємодії явищ, жодне з 
явищ ніколи не спроможне повністю виразити 
відповідну сутність, явища відбивають сутність 
однобічно та неповно. В цьому міститься 
джерело приховання – на підставі тієї неповної 
інформації щодо об’єкта, яку містять явища, 
спостерігач-аналітик часто робить неправильні 
судження щодо змісту діяльності об’єкта. 
Об’єктивний світ має ту особливість, що 

явища виражають сутності, які їх детермінують, 
не завжди адекватно. Це сприяє намаганням 
зберегти від висвітлення певну частину 
сутності. Мета аналітика латентної політики 
полягає в тому, щоб за мінливими і рухливими 
явищами розкривати, знаходити дійсну 
сутність, яка їх визначає, позбавляючись 
помилок, пов’язаних із видимістю. 
Політика, як система відносин стосовно 

реалізації інтересів за допомогою влади, або 
боротьба за владу, якщо вона є самоціллю, 
об’єднує інтегративні, консолідуючі тенденції 
до злагоди і цілісності соціуму із його 
диференціацією та протиборством одних проти 
інших за досягнення несумісних специфічних 

цілей. Сутнісно протилежні начала політичного 
життя – інтегративні та диференціюючи – 
простежуються у багатьох похідних 
суперечностях політичного життя. Іманентні 
властивості політики – підтримка цілісності 
суспільства і одночасно зіткнення різних 
інтересів, відносин на основі групування, 
боротьби та суперництва. Ця боротьба завжди 
передбачає не лише відверті акції, але і такі, які 
в разі їх відкритої підготовки і реалізації 
можуть бути нейтралізовані або використані 
проти інтересів ініціюючої сторони. Таким 
чином, об’єктивна потреба безпеки та 
самозахисту, виживання акції вимагає її 
закритості. Отже, діалектичне уявлення про 
політику передбачає усвідомлене поєднання її 
латентних та відкритих складових на основі 
інтегративних та диференцюючих початків 
політичного життя взагалі. Відповідно одним з 
варіантів уявлення про політику є розуміння її 
як поєднання тієї її частини, яка передбачає 
прозорість і відкритість, та тієї частини, якій 
природно властива непрозорість та закритість, 
тобто латентної складової. Дві специфічні 
частини єдиного цілого – ось коректне 
уявлення про співвідношення “відкритої” та 
“латентної” політики у межах політики у її 
традиційному поданні – це два її полюси. Але 
межа між цими двома полюсами не є розривом, 
певні політичні структури мають пограничний 
характер і реалізують як латентну, так і прозору 
політику в цілому. Характеристика політики в 
форматі повної відкритості неправомірно 
заперечує існування таємниць у політичній 
боротьбі навіть як відповіді до вимог 
самозбереження та безпеки, і, таким чином, це 
суперечить тим диференцюючим початкам 
політики, про які йшлося вище. З іншого боку, 
подавати політику взагалі у форматі повної 
закритості теж некоректно, оскільки це 
суперечить її інтегративним началам. 
Відкритість та закритість характеризують 
відношення об’єкта до себе та інших, 
контрольованість і автономність, прозорість і 
таємність, захищеність та незахищеність. Не 
існує ні абсолютно відкритої, ні абсолютно 
закритої політики. 
Такими уявляються філософсько-

методологічні підходи до феномена політичної 
латентності та базових засад латентології в 
цілому як системи знань про приховані явища у 
природі та суспільстві. Тепер перейдемо до 
розкриття парадигми політичної латентології, 
тобто змістовно та формально інтегрованої 
сукупності базових системоутворюючих ідей та 
принципів, які визначають теоретико-
методологічні і світоглядні основи латентної 
складової політики. Почнемо з того, як на зміну 
релігійно-схоластичній парадигмі політики, яка 
уявляла останню непізнаваємим божим 
творінням, що за природою є таємницею для 
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людини, з’явилася інша парадигма, яка на 
грунті відродження інтересу до людини 
поставила понад усе людину практичну, 
апологізувала всемогутність розуму. Врешті-
решт сциентизм та позитивізм, протягом 
тривалого часу пануючи в політології, створили 
цілком раціоналістичну, назвемо її 
“нормативно-традиційну” парадигму політики, 
яка зосередилась на описувані чітко визначених 
(хоч і у багатоманітних варіантах) механізмів 
політичного життя, закономірностей та стійких 
причинно-наслідкових зв’язків, в яких 
найчастіше не знаходилося місця 
непередбачуваності, невизначеності, 
таємничому і прихованому як необхідному і 
невід’ємному. Виникнення біхевіористичної 
традиції майже нічого суттєвого не змінило, 
хоч і вело вже поступово до майбутньої 
багатофакторності. При цьому нормативно-
традиційна парадигма майже цілком будувалася 
на уявленнях про відкриту політику. Закриту 
складову політики мовчки обходили, вважаючи 
чимось хибним, не вартим уваги теоретиків. 
Більше двох століть позитивістські 

налаштований суб’єкт політики тримався за 
вимоги верифікації та раціональні, і в той же 
час ідеальні, конструкції політики, не 
дивлячись на безліч проявів прихованої 
політики. Криза сцієнтиського світогляду, що 
спостерігається протягом останніх десятиріч, 
веде до спроб перегляду наукової методології 
пізнання на основі поєднання тенденцій, які 
йдуть від науки та філософії. Основою 
розробки проблеми парадигми латентної 
політики є ключовий постмодерністський 
постулат щодо відносності істини, 
усвідомлення принципової неповноти і 
схематичності будь-якого опису явищ, 
принципової відсутності можливості існування 
точного і повністю формалізованого знання. 
Реальні політичні процеси завжди є поєднанням 
відкритих та латентних процесів, пропорції та 
ролі яких коливаються в певних межах. 
Існування політичної латентності, крім вище 
наведеного діалектичного обґрунтування, 
доповнюється зверненням до основ 
життєдіяльності біологічних та соціальних 
організмів. Цією основою є задоволення 
різноманітних потреб. Згідно із пірамідою 
“базових потреб” А.Маслоу, ігнорування 
першочергових з них веде до загибелі 
саморегульованої системи, а їх задоволення – є 
найважливішою умовою виживання, існування 
взагалі. Друге місце в переліку вище згаданих 
потреб (поступаючись лише фізіологічним, які 
позиціюють організм поза межами смерті) 
посідає потреба безпеки, самозбереження. 
Безпека і боротьба за виживання, уникнення 
знищення або опору – ось джерело і стрижень 
латентної політики. Йдеться про безпеку 
виборювання влади та її утримання; безпеку 

механізму функціонування та реалізації влади, 
в тому числі безпеку процесів вироблення та 
прийняття рішень; безпеку суб’єктів 
політичного життя суспільства та захист їх 
інтересів; безпеку позицій держави у 
міжнародних відносинах; безпеку 
функціонування певних структур захисту 
інтересів держави та інших елементів 
політичної системи всередині країни та зовні, в 
тому числі розвідки, контррозвідки, 
правоохоронних органів та режимних установ; 
безпеку суспільства від політичної та 
економічної дестабілізації, деструкції, захоплення 
інформаційного простору, наркобізнесу, 
тероризму, організованої злочинності тощо; 
безпеку діяльності виробничих,         фінансових, 
комерційних, науково-дослідницьких та 
інформаційно-комунікативних структур і т.ін., 
навіть про безпеку ініціаторів, розробників та 
виконавців протиправних акцій від правосуддя 
та відповідальності [5]. 
Чому нормативно-традиційна політологія 

тяжіє до відкритої компоненти політики 
пояснити можна: позитивізм привчає 
працювати із фактами, а не із натяками або 
припущеннями. Один з відомих політологів-
позитивістів початку ХХ ст. Дж.Брайс 
підкреслював: “Те, що нам необхідно, – це 
факти, факти і ще раз факти” [13, р. 3]. 
Всупереч цьому латентна політика 
приховується і у фактах практично не проявляє 
себе. Той “міфотип” нормативної демократії, 
що склався на наш час, заздалегідь розглядає 
латентну політичну практику як хибну або 
навіть як таку, що підлягає викорінюванню. В 
той же час навіть в період панування 
нормативно-традиційної позитивістської 
методології, згідно із зауваженнями 
Ж.Блонделя, поруч із нею існували такі, 
частково аналітичні, мета яких була у 
“відкритті законів політичної поведінки 
виходячи з природи людини” [12, р. 154]. В 
природі людини спостерігається поєднання як 
відкритих, так і латентних рис характеру та 
поведінки. Отже, нормативно-традиційна 
парадигма, що не враховує латентну складову 
політики, створює ідеалізовані схеми і моделі, 
які не містять адекватного відображення 
політичного життя. Поняття політичної 
латентності дозволяє позбавитися спрощеного 
протиставлення (дихотомії) на закриті та 
відкриті суспільства, але взяти до уваги ступінь 
політичної латентності т.з. “відкритих 
демократичних суспільств”. Своєрідною 
ратифікацією практики латентної політики у 
демократичному суспільстві, її першим 
інституційним визнанням в державному 
документі Нового часу можна вважати 
Конституцію США (1787 р.) та “Біль про 
права”, схвалений у 1791 р. Стосовно держави – 
це розділ п’ятий першої глави Основного 
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закону Сполучених Штатів, який передбачає, 
що кожна з палат американського конгресу час 
від часу оприлюднює звіт про свою роботу 
окрім того, що вимагає таємності [14]. 
Стосовно ж того, що у демократичному 
суспільстві людина має сприйматися як 
індивідуальність із правом на таємницю, то це 
право захищає відома п’ята поправка до 
Конституції США [14]. Варто також звернути 
увагу на те, що навіть основний інститут 
демократії – вільні парламентські вибори – 
функціонує завдяки механізму таємного 
голосування. Система, де панує принцип 
недоторканості приватного життя, неминуче 
веде до латентності. 
У галузі латентології наукою вже дещо 

зроблено. Так, в загальнотеоретичному плані в 
межах так званої “аналітичної школи” 
американськими соціологами П.Лазарсфельдом та 
С.Стауффером було розроблено методи 
дослідження латентних явищ. Зокрема 
Лазарсфельд у 50-х роках ХХ ст. запропонував 
метод аналізу “прихованих структур” – 

особистих стосунків індивідів в тій або іншій 
групі, в тому числі серед учасників виборчих 
перегонів в США [16]. У свою чергу Стауффер 
здійснив низку досліджень, присвячених 
аналізу маккартизму, джерелам загроз 
громадянським правам в США, а також 
порівнянню символів і гасел, які 
використовували фашисти 20-30 рр. та 
Маккарті на поч. 50-х тощо [15]. Серед останніх 
політико-орієнтованих розробок у галузі 
політичної латентології варто звернути увагу на 
працю М.Сенченка “Латентні структури 
світової політики”, в якій в руслі означеної 
проблематики запропоновано нову парадигму 
історичних подій, на праці О.Дугіна 
“Конспірологія” та “Велика війна континентів”, 
в яких автор детально описує “основну 
конспірологічну модель” та концепцію 
“таємних сил історії”, та на працю С.Расторгуєва 
“Інформаційна війна”, одна із частин якої 
розглядає проблему невидимості та безпеки від 
явних та прихованих загроз [2; 10; 11]. 
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