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Ідеал політичний  ціннісно-світоглядне відображення та 

впорядкування соц.-політ. реалій у вигляді мети, образів, уявлень про 

майбутнє; взірець досконалості, котрий виступає для суб'єктів політики й 

широких верств населення моделлю бажаного, критерієм оцінки дійсності з 



позицій віддаленої мети. Під І.п. можна розуміти і форму держ. правління, і 

форму держ. устрою, і певний політ, режим. У дане поняття можна включити 

також і особистість держ. діяча, вихід із певної політ, ситуації тощо. Тобто 

поняття І.п. досить ємне за своїм змістом. Самий по собі ідеал існує тільки у 

людині. Поза неї і крім неї ніякого ідеалу не існує. Ідеал межує із категоріями 

«інтерес», «мета», «потреба», виникаючи із незадоволеності людиною 

існуючою дійсністю. Проте далеко не будь-яка потреба може бути пов'язана з 

ідеалом, включатися в нього і виражатися через нього. Він має цінність 

тільки доти, доки присутній у діял-ті людей у формі мети. І.п. виражає 

одночасно найвищу цінність і найвищу мету. Однак із кожною новою епохою 

відбувається переоцінка, уточнення, конкретизація фундаментальних 

цінностей і цілей, тому І.п. ніколи не залишався незмінним й історія людства 

не знає статичних ідеалів. Процес постійної реалізації ідеалу рівноцінний 

життю, а результат цього процесу, або стале, пов'язано зі смертю. Але саме 

ступінь втілення ідеалу є критерієм переходу від менш досконалого до більш 

досконалого стану сусп-ва. 

Істинний ідеал покликаний просвітлювати життя, облагороджувати його, 

піднімати. Щоб зробити правильний вибір, людина повинна постійно 

працювати над собою - одержувати знання, розвивати саморефлексію, 

самоаналіз, самосвідомість тощо. І.п. - є продуктом єдності пізнавального, 

ціннісного й емоційно-почуттєвого аспектів ставлення до дійсності, він 

завжди був результатом романтичного розуму, фантазії за допомогою яких 

особистість може виходити в думках за межі існуючої ситуації. (В. 

Корнієнко) 


