
Социологија. Испитна питања са подпитањима за предавања 7-8 

 

1. Појам и врсте друштвених установа и организација 

2. Привредне установе и организације  

3. Политичке установе и организације 

4. Настанак и историјски развој политике  

5. Криза државе благостања и њена теоријска решења  

6. Кључне области савремене политике 

7. Значење савремене политике  

8. Основни елементи политике 

9. Појам и основни типови политичке културе 

10.  Појам и историјски развој државе  

11.  Теорије о држави 

12.  Типови и облици државне власти 

13.  Особине демократије 

14.  Облици аутократије 

15.  Типологије и класификације државних уређења 

16.  Подела власти 

17.  Однос државе и савременог друштва 

18.  Политички системи у свету 20. века 

19.  Појам цивилног друштва 

20.  Политика и привреда у савременој држави 

21.  Право као друштвена појава 

22.  Однос права са другим облицима уређења људског друштва и 

понашања у њему 

23.  Појам и особине бирократије 

24.  Марксово схватање бирократије 

25.  Веберово схватање бирократије 

26.  Појам и историјски развој политичких партија 

27.  Организација и идеологија политичких партија 

28.  Поделе политичких партија и партијских система  

29.  Однос политичке партије и друштвеног покрета  

30.  Појам јавности и јавног мнења  

31.  Природа јавног мнења и могућност његове идеолошке злоупотребе 

32.  Однос мнења и мишљења  

33. Појам комуникације и масовне комуникације 

34.  Особине и улога средстава масовних комуникација у друштву 

35.  Појам културе и различити приступи њеном проучавању у 

друштвеним и историјским наукама 

36.  Однос културе и цивилизације  



37. Однос културе и друштва  

38.  Језик и симболичка комуникација  

39.  Магија као културни феномен 

40.  Појам и елементи религије  

41.  Облици и фазе историјског развоја религије 

42.  Функције религије  

43.  Настанак, историјски развој и суштина јудаизма  

44.  Настанак и суштина будизма  

45.  Настанак, суштина и поделе унутар хришћанства  

46.  Историјска појава и особине ислама  

47.  Појам, настанак и особине мита као културне појаве  

48.  Појам и врсте обичаја 

49.  Однос обичаја према моралу и праву 

50.  Појам и подела врста морала 

51.  Однос морала и личности 

52.  Појам санкција 

53.  Однос религије и морала 

54.  Компоненте морала 

55.  Врсте морала  

56.  Појам, претпоставке, особине и друштвена улога идеологије 

57.  Појам, функције и димензије уметности 


