
                 

Politologiya fənni üzrə imtahan sualları  
    

Sıra 

№ 

Suallar 

1 Politologiyanın metodoloji əsasları.  
2 Politologiya elminin predmeti, kateqoriyaları və funksiyaları 
3 Qədim dövrdə Azərbaycanda siyasi fikirlər 
4 Qədim Çində siyasi ideyaların inkişafı xüsusiyyətləri (Konfutsi, Daosizm) 
5 Platonun siyasi ideyaları (e.ə.427-347) 
6 Antik siyasi fikrin inkişafında Aristotelin rolu (e.ə.384-322) 
7 Ellinizm dövrünün siyasi fikirləri 
8 Orta əsrlərdə Şərqdə siyasi fikrin inkişafı 
9 İntibah dövrünün siyasi təlimləri (N.Makiavelli, T.Mor, F.Bekon) 
10 XVIII əsr fransiz maarifçilərin siyasi baxışları 
11 Amerikada siyasi fikrin inkişafı. XX əsrin əsas siyasi ideyaları 
12 Orta əsrlərdə Azərbaycanda siyasi ideyaların inkişafı 
13 N.Tusinin siyasi baxışları. Tusi insanlararası münaqişələr mexanizminin 

kateqoriyaları haqqında 
14 Heydər Əliyevin siyasi görüşləri 
15 XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi ideayalar (M.Ə.Rəsulzadə, 

N.Nərimanov). 
16 Şəxsiyyətin siyasətə təsiri. Şəxsiyyətin modelləri 
17 Siyasi liderlik və onun növləri 
18 Siyasət anlayışı və onun mahiyyəti 
19 Siyasətlərin komponentləri, səviyyələri və funksiyaları 
20 Siyasi münasibətlər və mənafelər 
21 Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların xüsusiyyətlər 
22 Cəmiyyətin siyasi həyatında demokratik prosedurların əhəmiyyəti 
23 Demokratiyanın səciyyəvi əlamətlərini göstərin 

24 Çoxpartiyalı və təkpartiyalı siyasi sistemlərin keyfiyyət səciyyəsi. 

25 Siyasi həyatın demokratik prinsipləri 
26 Sosial siyasətin məqsədləri  və  vəzifələri 
27 Sosial siyasətdə sosial ədalət anlayışının rolu 

28 Siyasi partiyaların funksiyaları və tipologiyası 

29 “Siyasi hakimiyyət” anlayışının mahiyyəti və məzmunu 

30 Alman politoloqu M.Veber hakimiyyətin hansı tiplərini səciyyələndirir.  

31 Amerikalı politoloq A.Entsioniyə görə siyasi hakimiyyətin həyata 

keçirilməsi  vasitələri (imkanları) necə qruplaşdırılır. 

32 Hakimiyyət bölgüsü prinsipi (Lokk, Monteskye) 

33 Siyasi sistem anlayışı 
34 Cəmiyyətin siyasi sisteminin tərkibində dörd böyük alt sistemini göstərin 

35 Dövlətin əsas əlamətləri  hansılardır? 

36 Milli münasibətlər siyasətin obyekti kimi 



37 Sezarçı, marksist və sosioloji ideologiyaların mahiyyəti 

38 Müasir dövrün başlıca ideoloji nəzəriyyələri və cərəyanları 

39 Milli siyasət, onun məzmunu və xarakteri 

40 Siyasi mədəniyyətin funksiyaları 

41 Siyasi ideologiya anlayışı və onun məzmunu 

42 Siyasi münaqişələrin nəzəriyyəsi və növləri 

43 Siyasi mədəniyyətlə siyasi sistemin qarşılıqlı əlaqəsi 

44 Siyasi sosiallaşma prosesinin əsas mərhələləri vəfunksiyaları  

45 “Siyasi sosiallaşma” anlayışı və ona təsir edən amillər 

46 “Milli məsələ” və “milli münasibətlər” anlayışlarının qarşılıqlı nisbəti 

47 Elita nəzəriyyələri və onların mahiyyəti 

48 Siyasi şüur və onun səviyyələri 

49 Dünya inkişafına dair müasir doktrinalar 

50 İdeologiya ilə siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi 

 


