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ლევიცკისა  და ლუკან უეის თეორიის კონტექსტში. 
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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. 
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სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორის, ბატონ გია ნოდიას მიმართ, 

რამეთუ მან საკუთარი შენიშვნებით, კრიტიკული მოსაზრებებითა და რჩევებით 
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ასევე, მადლობას ვუხდი  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, თვითმმართველობის განვითარებისა და 
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