
პოლიტიკური სოციოლოგია 
 

1. პოლიტიკური სოციოლოგიის საგანი და ამოცანები. 

2. ძალაუფლების ნება (ნიცშე).  

3. პოლიტიკური სისტემის შესაძლებლობები და უნარები, მათი 

დახასიათება. 

4. პოლიტიკა და მართვა _ შედარებითი ანალიზი. 

5. ელიტის ფუნქციონალური თეორია. 

6. ძალაუფლების შეზღუდვის ექვსი ევროპული  გამოცდილების 

დახასიათება. 

7. ძალაუფლება, როგორც ინდივიდთა და სოციალურ ჯგუფთა 

წინააღმდეგობის გადალახვის საშუალება და უნარი (ვებერი). 

8. პოლიტიკური სისტემის ტიპები და მათი სოციალური საფუძვლები. 

9. პოლიტიკოსი და მოხელე, ბიუროკრატი _ შედარებითი ანალიზი. 

10. პოლიტიკური კლასი და პოლიტიკური ელიტა. 

11. პოლიტიკური მოვლენებისადმი სოციოლოგიური მიდგომის 

სპეციფიკა. 

12. ძალაუფლება, როგორც საზოგადოების მიერ აღიარებული მიზნებისა 

და მათ მისაღწევად არსებული რესურსების მობილიზების უნარი. 

13. ტოტალიტარიზმი და მისი ნიშნები. 

14. პოლიტიკურ რეჟიმთა ლეგიტიმურობა და ეფექტურობა. 

15. პოლიტიკური ელიტა და დემოკრატია. 

16. პოლიტიკური მოვლენებისადმი სოციოლოგიური მიდგომის 

სპეციფიკა 

17. ძალაუფლება, როგორც მედიუმი (ტ. პარსონსი). 



18. ავტორიტარიზმის ნიშნები, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები.  

19. ლეგიტიმაცია, ლეგიტიმურობა და ლეგალობა. 

20. პოლიტიკური ლიდერი: რაობა და ფუნქციები. 

21. პოლიტიკური სოციოლოგიის მეთოდები.  

22. ძალაუფლება, გავლენა, ავტორიტეტი და ძალა. 

23. დემოკრატია მისი ნიშნები და სახეები. 

24. ლეგიტიმურობის ტიპები და სიდიდეები. 

25. ლიდერობის თეორიების ზოგადი დახასიათება. 

26. პოლიტიკური სოციოლოგიის განვითარების ეტაპები: ანტიკური 

ეპოქა. 

27. სისტემური მიდგომის სპეციფიკა და პოლიტიკური სისტემის ცნება. 

28. დემოკრატიზაციის წანამძღვრები და გზები. 

29. ლეგიტიმურობის კრიზისი. 

30. პოლიტიკურ ლიდერთა ტიპოლოგია. 

31. პოლიტიკური სოციოლოგიის განვითარების ეტაპები: რენესანსი და 

ახალი დრო. 

32. ტ. პარსონსის წვლილი სისტემური მიდგომის განვითარებაში. 

33. პოლიტიკური კომუნიკაცია და საზოგადოება. 

34. ლეგიტიმურობის გაძლიერების პოლიტიკური საშუალებები. 

35. პოლიტიკური ლიდერის ფუნქციები. 

36. პოლიტიკური სოციოლოგიის იტალიური სკოლა. 

37. ტ. პარსონსი: სოციალური მოქმედებისა და AGIL ფუნქციონალური 

სისტემის დახასიათება. 

38. პოლიტიკური კომუნიკაციის სამი წესი და საშუალება. 

39. პოლიტიკური კულტურა და სოციალიზაცია. 



40. სოციალური ცვლილებების ცნება. 

41. ტერმინ "პოლიტიკის" სამი მნიშვნელობა: Policy, Politics, Polity 

42. "პოლიტიკური სისტემა _ გარემოს" დ. ისტონისეული მოდელი. 

43. პოლიტიკური კომუნიკაცია და "საზოგადოებრივი აზრის ლიდერები". 

44. კულტურის ცნება და პოლიტიკური კულტურის არსება. 

45. პოლიტიკური ცვლილება და მისი მიზეზები. 

46. ძალაუფლების შეზღუდვის ექვსი ევროპული  გამოცდილების 

დახასიათება.  

47. მოთხოვნებისა და მხარდაჭერის სახეები და მათი როლი 

პოლიტიკური სისტემის ფუნქციობაში. 

48. ჰ. ლასუელი: "ვინ აცნობებს, რას, როგორი  არხებით, ვის, როგორი 

ეფექტით", როგორც მასობრივი კომუნიკაციის მთელი სისტემა. 

49. პოლიტიკური ორიენტაციის, ანუ პოზიციის ელემენტები. 

50. რევოლუციისა და სოციალური მოძრაობების დეფინიციები. 

51. პოლიტიკა, როგორც ძალაუფლებისათვის ბრძოლა (მაკიაველი, 

ვებერი). 

52. პოლიტიკური სისტემის ფუნქციების ზოგადი დახასიათება. 

53. პოლიტიკური კომუნიკაცია: რეციპიენტი და რეფერენტული 

ჯგუფები. 

54. პოლიტიკური კულტურის სამი ტიპი. 

55. რევოლუციის მიზეზები. 

56. პოლიტიკა, როგორც სამართლიანი მშვიდობის უზრუნველმყოფელი 

საქმიანობა (ჟ. ბეშლერი). 

57. ფუნქციონალური მიდგომის თავისებურება. ფუნქციის ცნება. 

58. კომუნიკაცია და პოლიტიკური სისტემები. 



59. პოლიტიკური სოციალიზაცია და მისი ოთხი დონე. 

60. ქარიზმული, ტრადიციული და ლეგალური ბატონობის 

მახასიათებლები. 

61. პოლიტიკა, როგორც კოლექტიური მიზნების შემუშავება და 

განხორციელების რესურსთა მობილიზება (ტ. პარსონსი). 

62. ფუნქციური ექვივალენტი, დისფუნქცია, აშკარა და ლატენტური 

(ფარული ფუნქცია). 

63. ბიუროკრატია და ღია საზოგადოება. 

64. პოლიტიკური ელიტა და დემოკრატია. 

65. “ღია” და ”დახურული” საზოგადოების დამახასიათებელი ნიშნები. 

66. პოლიტიკა, როგორც "მეგობარი _ მტერი" ურთიერთობა (კ. შმიტი). 

67. პოლიტიკური სისტემის კონვერსიული (გარდამქნელი) ფუნქციები. 

68. ბიუროკრატია და ღია საზოგადოება. 

69. ელიტის აქსიოლოგიური თეორია. 

70. ლეგიტიმური ბატონობის ვებერისეული  ტიპოლოგიის დამცველები 

და კრიტიკოსები. 

71. ძალაუფლება, როგორც სოციალური ფენომენი, ძალაუფლების ცნება. 

72. პოლიტიკა და მართვა _ შედარებითი ანალიზი. 

73. პოლიტიკური სისტემების შესაძლებლობები, მათი დახასიათება. 

74. ელიტის ინსტიტუციონალური თეორია. /ჩ. მილსი/. 

75. ბიუროკრატია, ბიუროკრატიზაცია და ბიუროკრატიზმი: ცნებების 

დახასიათება. 


