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წინამდებარე ნაშრომი, საქართველოს მაგალითზე, იკვლევს დემოკრატიზაციის
პროცესში განხორციელებულ რეფორმებში განვითარებული ქვეყნების როლს.
ნაშრომი განხილულია

თანამედროვე ავტორიტეტული მკვლევარების
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მნიშვნელობის ანალიზის საფუძველზე.
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ანალიზი.
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ადგილობრივი

Abstract

Present master paper researchs the role of developed countries in the process of
democratization reforms in case of Georgia. based on the theories of an authoritative
researchers and the case study. The research aims to show how much do these theories work
and how to adequately respond the reality. The verifyication of the theory was carried out by
analyzing the concrete case - West’s, as the applicable actor’s role in local government
reforms in Georiga.
Methodologically the study is in framework of qualitative research methods. At the same
time, for data collecting and analyzing process is used such specific methodological
techniques as: analysis of both primary and secondary sources, In-depth interviews and
content analysis of the researches and reports prepared by local and international
organizations.
Research demonstrates that the success of democratization process mostly depends on the
country's internal political and economic climate and the government's readiness to
effectively conduct the decentralization process.

Key Words: Democratization; Local Government; Leverage; Linkage; Identity.
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