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ХИПОТЕЗЕУНАУЧНОМИСТРАЖИВАЊУ
Сажетак

Хипотезе представљају мисаоно-теоријске допуне
извесних празнина у познавању одређене појаве или
читавеобластипојавачијеизвеснемоменте,делове
или аспекте већ познајемо. У контексту савременог
научног говора хипотеза би била привремено најве-
роватније решење проблема као одговора на поста-
вљенапитањаикаоподлогенакојојсетемељииде-
јаоприродномпроцесуилипредметуистраживања.
Хипотезамасеодређујепланиоквиристраживања.
Хипотезесунепроверенетврдње(претпоставке)које
сежелечињенично,истраживањемпотврдити.Нај-
чешћесехипотезетемељенамеђусобномодносупо-
јединихваријабли.Онесепостављајунаосновунеких
индикатора-личногискуства,знања,аналогије,науч-
нетеоријеитд.оповезаностинекихпојава.Основне
функције хипотеза су: усмеравање истраживања ка
решавању проблема; успостављање веза између ап-
страктно(теоријски)датихпредметаициљаистра-
живања, с једне, и искуствене стварности, с друге
стране;помагањеунаучномобјашњењу,предвиђању
иоткрићу;отклањањепротивуречностиипразнина
унаучномсазнањуиразвијањеновихметода,техни-
каиинструмената.Функцијахипотезејестедаусме-
ри истраживање на правилностимеђу чињеницама.
Сугестијекојесуформулисанехипотезамамогубити
решењепроблема.Хипотезаморабитиваљана–мо-
расеодноситинапроблемкојиистражује;хипотеза
морабитипојмовнојасна;хипотезаморабитииску-
ственопроверљива;хипотезутребадовестиувезуса
расположивомтехником;хипотезаморабитиспеци-
фична;хипотезаморабитиувезисатеоријом.
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Кључне речи: Наука, хипотезе, индикатори, зави-
сневаријабле,независневаријабле,тврдња,теорија,
став,индукција

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ста вља ње хи по те за је де фи ни са ње при вре ме ног и нај ве ро ват-
ни јег ре ше ња про бле ма. Из бор по чет не хи по те зе мо ра би ти у 

скла ду са прин ци пи ма еко но мич но сти и ште дљи во сти у на уч ном 
ис тра жи ва њу, јер по ја ве не тре ба не по треб но ком пли ко ва ти – Сло-
же но не тре ба до дат но усло жња ва ти (Pluralitasnonestponendasine
neccesitute). Хи по те зе су основ не ми са о не прет по став ке о пред ме-
ту ис тра жи ва ња у це ли ни, ње го вим чи ни о ци ма, свој стви ма, од-
но си ма и ве за ма, си ту а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни, са др жи ни, 
об ли ку и фор ми. У сва ком на цр ту на уч не за ми сли по треб но је раз-
ви ти си стем хи по те за аде ква тан пред ме ту ис тра жи ва ња, што зна чи 
да се сва ки ни во раз ви је но сти или де фи ни са ња опе ра ци о нал ног 
од ре ђи ва ња пред ме та ис тра жи ва ња тре ба по ста ви ти нај ма ње по 
јед ну хи по те зу од го ва ра ју ћег ни воа оп што сти. По пра ви лу, у по-
ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма, ако је пред мет ис тра жи ва ња ин-
тер ди сци пли на ран, по ста вља се пр во тзв. ге не рал на хи по те за ко ја 
сво јим са др жа јем “по кри ва” цео пред мет ис тра жи ва ња и ис ка зу је 
се као став или пи та ње о пре ли ми нар ном од ре ђе њу пред ме та ис-
тра жи ва ња. Та ко ђе, ова хи по те за је са гла сна са пре те жним на уч-
ним и дру штве ним ци ље ви ма ис тра жи ва ња. Но, она исто вре ме но 
мо ра би ти до вољ но оп шта – да се из ње ног са др жа ја мо гу из ве сти 
по себ не хи по те зе, али и до вољ но кон крет на - та ко да не мо же би ти 
схва ће на као хи по те за би ло ког дру гог срод ног или слич ног пред-
ме та ис тра жи ва ња. Ге не рал на хи по те за је увек нај оп шти ја хи по-
те за јед ног ис тра жи ва ња од но сно нај оп шти ја хи по те за у на цр ту 
на уч не за ми сли јед ног про јек та ис тра жи ва ња. 

По себ не хи по те зе су исто вре ме но и раз ви јен, кон кре ти зо ван 
део ге не рал не, од но сно оп ште хи по те зе, и по себ на це ли на ко ја ис-
ка зу је хи по те тич ки став о јед ном по себ ном де лу опе ра ци о нал ног 
од ре ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња.1)

Хи по те зе пред ста вља ју ми са о но-те о риј ске до пу не из ве сних 
пра зни на у по зна ва њу од ре ђе не по ја ве или чи та ве обла сти по ја ва 
чи је из ве сне мо мен те, де ло ве или аспек те већ по зна је мо.2) За то се 
1) Др Слав ко Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до сла вље вић, Основиметодологијеполитич-

кихнаука–трећеизмењеноидопуњено, изд. Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006. стр. 
445 - 449

2) Бог дан Ше шић, Основилогике, На уч на књи га, Бе о град, 1974, стр. 208
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у тра же њу до брих хи по те за тре ба осло ни ти на прет ход но зна ње у 
ве зи с про бле мом ко ји се ис тра жу је. Бу ду ћи да от кри ће мо ра би ти 
ко рак да ље у са зна њу за до бру хи по те зу по ред до брог зна ња по-
треб но је има ти и ко ри сти ти се ства ра лач ким спо соб но сти ма као 
што су ин те ли ген ци ја, ма шта и ин ту и ци је. Хи по те зе ис тра жи ва ња 
су ми са о ни од го вор на пи та ње у про бле му ис тра жи ва ња.

ДЕФИНИСАЊЕХИПОТЕЗА

На кон син те ти зо ва ња до вољ ног бро ја од го во ра на по ста вље на 
пи та ња ко ји ма се де фи ни ше на уч ни про блем по сту па се по ста вља-
њу хи по те зе. У кон тек сту са вре ме ног на уч ног го во ра хи по те за би 
би ла при вре ме но нај ве ро ват ни је ре ше ње про бле ма као од го во ра на 
по ста вље на пи та ња и као под ло га на ко јој се те ме љи иде ја о при-
род ном про це су или пред ме ту ис тра жи ва ња. Из раз хи по те за је по-
ре клом од грч ких ре чи hipo – ис под и thesis што зна чи иде ја чи ме 
би до слов ни пре вод ре чи хи по те за био под ло га иде је или под ло га 
ре ше ња. 

О пој му хи по те за у лек си ко граф ској гра ђи и ме то до ло шкој ли-
те ра ту ри мо же се на ћи ве ли ки број де фи ни ци ја. У лек си ко граф ској 
гра ђи, по јам хи по те за, у но ми нал ном сми слу, од ре ђу је се пре ко 
ети мо на hipothesis што зна чи “прет по став ка, прет по ста вља ње”.3) 
У на чу ном сми слу, Ву ја кли ја хи по те зу де фи ни ше као пет по став-
ку “ко ја тре ба да до пу ни оскуд но ем пи риј ско са зна ње; прет ход но 
узи ма ње не из ве сног и још не до ка за ног, али и не по би је ног, оп штег 
пра ви ла ра ди об ја шње ња јед не чи ње ни це или ви ше чи ње ни ца”4). 

Основ не де фи ни ци је ко је се мо гу на ћи у ме то до ло шкој ли те-
ра ту ри су сле де ће: “Хи по те за5) пред ста вља оно што пред ви ђа мо”; 
“Хи по те за је пи та ње та ко по ста вље но да се на ње га мо же на од ре-
ђе ни на чин да ти од ре ђе ни од го вор”; “Хи по те за је став ко ји се мо-
же под вр ћи те сту да би се од ре ди ла ње го ва ва ља ност”; “Хи по те за 
је ми са о на прет по став ка о пред ме ти ма ко ји се ис тра жу ју”’; “Хи-
3) Ву ја кли ја, М: Лексиконстранихречииизраза, Про све та, Бе о град, 1980, стр. 1013.
4) Исто, стр. 1013.
5) Хи по те зе се са сто је из тврдњи и варијабли. Под тврдњама се по ра зу ме ва спе ци фич на 

осо би на ло гич ког су да, ко ја се ис по ља ва у при хва та њу или от кла ња њу ве зе ме ђу ва ри-
ја бла ма. Она има уло гу да осми сли хи по те зу (став хи по те зе), ис ка же иде ју о исти ни то-
сти (на чи ну ре ша ва ња) про бле ма и ука же на ни вое на уч них ци ље ва, од но сно на ни во 
на уч них са зна ња ко ја се ис тра жи ва њем же ле (и мо гу) оства ри ти. Фор му ли ше се та ко 
да ис ка же што сна жни ју ми сао о са др жа ју на ко ји се од но си. (Мом чи ло Са кан, Хипо-
тезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 110)
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по те за је ис каз од ре ђе ног пред мет ног зна че ња и прет по ста вље не 
са знај не вред но сти ко ји тек тре ба про ве ри ти”; “Хи по те за је ме ђу-
од нос про мен љи вих”; “Хи по те зе пред ста вља ју ми са о но те о риј-
ске до пу не из ве сних пра зни на у по зна ва њу од ре ђе не по ја ве или 
чи та ве обла сти по ја ва чи је из ве сне мо мен те, де ло ве или аспек те 
већ по зна је мо”6); “Хи по те за је став или ком плекс ста во ва нео д ре-
ђе не са знај не вред но сти ко ји ма се по ку ша ва да ти об ја шње ње од-
ре ђе них, би ло ем пи риј ских или те о риј ских чи ње ни ца, би ло прет-
по ста вље них обје ка та, по ја ва, про це са или од но са”7); Хи по те за је 
“тврд ња ко ја се мо же ста ви ти на ис пит да би се уста но ви ла ње на 
ва ља ност”; “У прак си те о ри ја је раз ра ђе на хи по те за ко ја се ба ви са 
ви ше ти по ва чи ње ни ца не го што то чи ни про ста хи по те за... Раз ли-
ка.... ни је ја сно од ре ђе на”; “Хи по те за је ну жна ве за из ме ђу те о ри је 
и ис тра жи ва ња ко ја во ди до от кри ва ња но вог зна ња” 8); “Хи по те зе 
су осно ва не ми са о не прет поставке о пред ме ту ис тра жи ва ња у це-
ли ни, ње го вим чи ни о ци ма, свој стви ма, од но си ма и ве за ма, си ту-
а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни, са др жи ни, об ли ку и фор ми”; Хи-
по те зе су “те о риј ски осно ва не ми са о не, пред мет не прет по став ке 
ко је тек тре ба до ка за ти ре зул та ти ма ис тра жи ва ња”9); “Хи по те за би 
тре ба ло да бу де ја сан, зна ча јан, ло гич ки и ис ку стве но до пу стив, 
те о риј ски до бро обра зло жен и ис ку стве но про вер љив од го вор на 
пи та ње ко јим је из ра жен про блем”; “Хи по те за је сми са о ни, ин-
фор ма тив ни, про вер љи ви чи ње нич ки ис каз ко ји го во ри о прет по-
став љном од но су из ме ђу две ју или ве ћег бро ја про мен љи вих”10); 
“Хи по те зе су те о риј ске фор му ла ци је ко ји ма се твр де од но си из-
ме ђу ен ти те та у под руч ју ствар но сти на ко је се те о ри ја од но си”11); 
“Хи по те за је про по зи ци ја, услов или прин цип, ко ји је прет по ста-
вљен, мо жда и без уве ре ња у ис прав ност, да би се из ву кле ње го ве 
ло гич ке по сле ди це и по мо ћу тог ме то да про ве ри ло ње го во сла га ње 
6) Де фи ни ци је од (1) до (8) из пре у зе те су из: Ше шић, Б., Основиметодологиједруштве-

нихнаука, дру го из да ње, На уч на књи га, Бе о град, 1978, стр. 208.
7) За је ча ра но вић, Г.; Основиметодологијенауке, На уч на књи га, Бе о град, 1977, стр. 187-

190.
8) Де фи ни ци је (10)до (12) пре у зе те су из: Гуд, В. – Хет, П., Методисоцијалногистражи-

вања, “Вук Ка ра џић”, Бе о град, 1966, стр. 56-57.
9) Де фи ни ци је )14) до (15) пре у зе те су из: Ми ло са вље вић С., Истраживањеполитичких

појава, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1980, стр. 97.
10) Де фи ни ци је (16) до (17) пре у зе те су из: Ри стић, Ж., Оистраживању,методуизнању, 

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1995, стр. 130.
11) Ми сли се на хи по те зе као са став не еле мен те те о ри је (Ри стић, Ж.: Оистраживању,

методуизнању, исто, стр. 150).
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с чи ње ни ца ма ко је су по зна те или ко је мо гу да се од ре де”.12) У Фи-
лозофскомрјечнику хи по те за се де фи ни ше као “за ми сао ста но ви-
тих по став ки и ре ше ња ко ја, иако су још не про ве ре на и не си гур на, 
има ју свр ху да пре мо сте пра зни не у ис ку ству и да ука жу на ве ро-
ват но за јед нич ке осно ве, узро ке и за ко не од ре ђе них ску пи и на по-
ја ва и та ко за до во ље оправ да ну те жњу за су ви сно шћу и је дин ством 
знан стве не по ја ве.13)

Та ко ве ли ки број де фи ни ци ја о хи по те за ма ко је се мо гу на ћи 
у ме то до ло шкој ли те ра ту ри ука зу је на чи ње ни цу да се про бле мом 
де фи ни са ња хи по те за, исто риј ски по сма тра но, ба вио ве ли ки број 
на уч ни ка и да је тај про блем и да ље ак ту е лан. На уч ни ци ко ји су 
се ба ви ли про бле мом де фи ни са ња хи по те за су из ра зних на уч них 
обла сти, ма да су нај број ни ји фи ло зо фи, што је и ра зу мљи во, јер је 
хи по те за, као фи ло зоф ска ка те го ри ја, при сут на у свим на у ка ма и 
на уч ним ди сци пли на ма. Про блем де фи ни са ња хи по те зе је и да ље 
ак ту е лан за то што је, у прин ци пу, за та ко сло же ну фи ло зоф ску ка-
те го ри ју те шко на ћи јед но ста ван је зич ки ис каз ко јим ће се у пот пу-
но сти, пре ци зно, је зич ки и ло гич ки ко рект но и ис црп но при ка за ти 
са др жај и обим пој ма. У на ве де ним при ме ри ма де фи ни ци ја то се 
ла ко мо же ви де ти из ве ли ког бро ја тер ми на и син таг ми ко ји ма су 
по ку ша ва на од ре ђе ња оби ма и са др жа ја пој ма.14)

Ана ли зе оби ма и са др жа ја пој ма ука зу ју да из ме ђу на ве де них 
де фи ни ци ја по сто је слич но сти, али и раз ли ке. Раз ли ке ни су су-
штин ске, већ су, пре све га, про из вод при ла за ауто ра про бле му де-
фи ни са ња пој ма, ду би не зна ња о хи по те за ма и мо гућ но сти из бо ра 
пра вих тер ми на за од ре ђе не де фи ни јен са и спе ци фич не раз ли ке.

Ана ли зи ра ју ћи на ве де не де фи ни ци је пој ма хи по те за, мо же се 
ви де ти да се узи ма ју раз ли чи ти тер ми ни и син таг ме. То су: прет-
по став ка, те о риј ски осно ва на ми са о на, пред мет на прет по став ка, 
пред ви ђа ње, став, ди стри бу циј ски став, ком плекс ста во ва, ис каз, 
сми са о ни, ин фо рам тив ни, про вер љи ви чи ње нич ки ис каз, тврд ња, 
те о ри ја, ми са о но те о риј ске до пу не из ве сних пра зни на, ме ђу од нос 
про мен љи вих, од го вор на пи та ње, пи та ње, ве за из ме ђу те о ри је 
12) Webster`sNew InternationalDictionary,of theEnglishLanguage, Se cond Edi tion, 1956. 

(ци ти ра но у: Илић, М., На уч ноистраживање,Општаметодологија, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 1994, стр. 80).

13) Филозофски рјечник, тре ће до пу ње но из да ње, На клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За-
греб, 1989, стр. 129.

14)  Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 28
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и ис тра жи ва ња, те о риј ске фор му ла ци је, про по зи ци ја, услов или 
прин цип.15)

Тер мин претпоставка си но ним је за хи по те зу. Сто га је и при-
хва тљив за но ми нал но од ре ђе ње основ не ре чи, од но сно ети мо на 
(hypothesis). Ме ђу тим, ње го ва упо тре ба за од ре ђе ње де фи ни јен са 
им пли ци ра на цир ку лар ну де фи ни ци ју. За ка рак те ри стич ну де фи-
ни ци ју, обич но се упо тре бља ва тер мин ко ји озна ча ва оп шти ји по-
јам од оног пој ма ко ји се де фи ни ше.

Тер мин предвиђање, у ло гич ком сми слу, ни је по де сан за де-
фи ни са ње пој ма хи по те за. Под пред ви ђа њем се, обич но, под ра зу-
ме ва “ло гич ки и пси хо ло шки про цес из во ђе ња син те тич ких ис ка-
за о мо гу ћем, али још не из ве сном ста њу ства ри, из ко њунк ци је о 
по чет ним и гра нич ним усло ви ма, од но сно ис ка за ко ји из ра жа ва ју 
на уч не хи по те зе, на уч не за ко не у на уч не ге не ра ли за ци је у окви ру 
не ке на уч не те о ри је”.16) То је, за пра во, про цес за кљу чи ва ња чи ја се 
ло гич ка струк ту ра мо же пред ста ви ти ло гич ким ар гу мен том. Ме-
ђу тим, то ни је про цес би ло ког за кљу чи ва ња, не го са мо оног чи ји 
за кљу чак го во ри о још не из ве сном ста њу ства ри. У ме то до ло шком 
сми слу, под пред ви ђа њем се, обич но, под ра зу ме ва је дан од ни воа 
на уч них ци ље ва ко је тре ба оства ри ти на уч ним ис тра жи ва њем.17) 
С дру ге стра не, хи по те за је са мо “еле ме нат у ло гич ној струк ту-
ри пред ви ђа ња; хи по те за је са став ни део пре ди сцен са”.18) Она се 
не по ста вља ис кљу чи во ра ди пред ви ђа ња по ја ва у не кој обла сти 
ствар но сти већ, пре све га, због усме ра ва ња ис тра жи ва ња; она ука-
зу је на по ја ву и прет по ста вље на са зна ња о њој, а ре зул та ти ма ис-
тра жи ва ња се та по ја ва и та са зна ња до ка зу ју и об ја шња ва ју. За-
то не ма оправ да них раз ло га за ко ри шће ње тер ми на пред ви ђа ње у 
про це су де фи ни са ња хи по те зе, ни ти за по и сто ве ћи ва ње та два, у 
су шти ни раз ли чи та, пој ма. 

Из ме ђу хи по те зе и прогнозе, та ко ђе, по сто је не знат не раз ли ке. 
Прог но за је сми са он, ин фор ма ти ван, до бро обра зло жен (твр ђе њи-
15)  Исто, стр. 29
16)  Ри стић, Ж., Оистраживању,методуизнању, Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, 

Бе о град, 1995, стр. 135.
17)  Ци ље ви ис тра жи ва ња се раз ра ђу ју као по се бан еле ме нат на уч не за ми сли ис тра жи вач-

ког про јек та. Де ле се на на уч не и прак тич не. На уч ни ци ље ви се, пре ма ни во и ма на уч-
них са зна ња ко је тре ба оства ри ти, де ле на: опис или де скрип ци ју, на уч но свр ста ва ње, 
на уч но об ја шње ње, на уч но пред ви ђа ње и на уч но от кри ће. (Де таљ ни је о на уч ним ци-
ље ви ма ви де ти: Гру па ауто ра, Методологијаратневештине, ЦВШ ВЈ, Бе о град, 1996, 
стр. 261-267).

18)  Ри стић, Ж., Оистраживању,методуизнању, Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, 
Бе о град, 1995 стр. 136.
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ма ко ја се мо гу из ве сти из не ке на уч не те о ри је или те о ри јом у це-
ло сти), син те тич ки ис каз о мо гу ћем бу ду ћем ста њу ства ри у не кој 
обла сти ствар но сти. Она се, као члан у ло гич кој струк ту ри на уч ног 
пред ви ђа ња, из во ди из хи по те зе (и ис ка за о по чет ним усло ви ма) 
на кон ре а ли зо ва ног ис тра жи вач ког по ступ ка.19) Заразликуодпрог-
нозе,хипотезајеисказоисходупроцесапрогнозирања,односноо
одређенојпрогнози,којитектребаобјаснитиинаучноверифико-
вати.

Хи по те за, као прет по став ка о про бле му и ње го вом ре ше њу, 
раз ли ку је се и од фик ци је. Фик ци ја је “из ми шљо ти на, свје сно за-
ми шља ње не ке си ту а ци је уз прет по став ку да до и ста по сто ји, иако 
је очи та ње на не ствар ност, а по не кад чак не мо гућ ност и про ту-
слов ност”.20) Она је на ро чи то при сут на у ма те ма ти ци и фи зи ци, 
али и у фи ло зо фи ји. У фи ло зо фи ји је до би ла и спе ци фи чан је зич ки 
из раз “као да” (“alsob”), под чи ме се под ра зу ме ва да се пр во за-
ми шља не ки не ствар ни, од но сно не мо гу ћи слу чај као да по сто ји, 
а за тим се, на осно ву ње го вих ка рак те ри сти ка, про су ђу је од ре ђе на 
си ту а ци ја, од но сно про блем у те о ри ји или прак си. За раз ли ку од 
фик ци је ко ја се ства ра ни из че га, хи по те зом се, на осно ву од ре-
ђе ног бро ја чи ње ни ца, на го ве шта ва ре ше ње од ре ђе ног про бле ма, 
ко је тре ба и на уч но ве ри фи ко ва ти на кон ре а ли за ци је ис тра жи ва ња 
у це ли ни. Да кле, став хи по те зе се ис ка зу је на осно ву од ре ђе ног 
бро ја на уч них чи ње ни ца – до вољ них за по ста вља ње хи по те зе, али 
не и за ње ну ве ри фи ка ци ју. Тај став оба ве зно под ле же ве ри фи ка-
ци ји и то је осно ва раз ли ка из ме ђу хи по те зе и фик ци је. Без об зи ра 
на на ве де не раз ли ке, ис ку ства на уч них ис тра жи ва ња по ка зу ју да се 
по је ди не фик ци је пре тва ра ју у хи по те зе и обр ну то.

Хи по те за се раз ли ку је и од индукције. Ин дук ци ја је про цес 
у ко ме се на осно ву јед ног бро ја слу ча је ва где је не што исти ни-
то за кљу чу је да је то исто (иста ствар) исти ни то за це лу кла су. То 
је, та ко ђе, про цес у ко ме се мо же уста но ви ти да је из ве сна ствар 
исти ни та за од ре ђе ну про пор ци ју слу ча је ва (део слу ча је ва) и за-
кљу чи ти да је исти ни та за исту ту про пор ци ју (део) це ле кла се. 
Ин дук ци јом се, да кле, до ла зи до за кључ ка да су чи ње ни це до ко-
јих се до шло на по сма тра ним слу ча је ви ма исти ни те и у не ис пи та-
ном бро ју слу ча је ва. Су прот но од ин дук ци је, хи по те зом се до ла зи 
19)  “На рав но, прог но за се не из во ди са мо из хи по те за, не го и из на уч них за ко на, па и из 

те о ри ја у це ло сти” (Ри стић, Ж.: Оистраживању,методуизнању, Ин сти тут за пе да го-
шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1995, стр. 136).

20)  Филозофскирјечник, На клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За греб, 1989, стр. 106.
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до за кљу ча ка о по сто ја њу не ке чи ње ни це ко ја се мо же пот пу но 
раз ли ко ва ти од оно га што је по сма тра но. “Ве ли ка раз ли ка из ме ђу 
ин дук ци је и хи по те зе је сте у то ме што пр ва за кљу чу је по сто ја ње 
она квих по ја ва ка кве су се већ по сма тра ле у слич ним слу ча је ви ма, 
док хи по те за прет по ста вља не што што је дру га чи је вр сте од оно га 
што се не по сред но већ по сма тра ло, а че сто и не што што би би ло 
не мо гућ но да по сма тра”.21) 

ФУНКЦИЈАХИПОТЕЗА

Основ не функ ци  је хи по те за су: Усме ра ва ње ис тра жи ва ња ка 
ре ша ва њу про бле ма; ус по ста вља ње ве за из ме ђу ап стракт но (те о-
риј ски) да тих пред ме та и ци ља ис тра жи ва ња, с јед не, и ис ку стве не 
ствар но сти, с дру ге стра не; По ма га ње у на уч ном об ја шње њу, пред-
ви ђа њу и от кри ћу; От кла ња ње про тив реч но сти и пра зни на у на уч-
ном са зна њу и раз ви ја ње но вих ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та.22)

Прва функција је усме ра ва ју ћа и не по сред но про из и ла зи из 
пој мов ног од ре ђе ња хи по те зе.23) Хи по те зе, као сми са о ни, ин фор-
ма тив ни, ге не ра ли зо ва ни и на од ре ђе ном бро ју чи ње ни ца за сно-
ва ни ис ка зи о пред ме ту ис тра жи ва ња, слу жбе као пу то ка зи за ис-
тра жи ва ње, од но сно ре ша ва ње про бле ма.24) Да кле, хи по те за ма се, 
на осно ву од ре ђе ног бро ја чи ње ни ца (до вољ них за фор му ли са ње 
хи по те зе, али не до вољ них за за кљу чи ва ње и ком плек сно са зна ње 
про бле ма), да ју прет по ста вље на са зна ња у про бле му и на чи ну ње-
го вог ис тра жи ва ња. Та са зна ња се, у ства ри, са мо прет по ста вља ју. 
Њи хо ва исти ни тост се про ве ра ва на уч ним ис тра жи ва њем, ко је се 
ре а ли зу је у сме ру за ко ји се, на осно ву ста ва хи по те зе, прет по ста-
вља да во ди ка ре ше њу про бле ма. Мо гућ ност про ве ра ва ња обез бе-
ђу је да се хи по те зе мо гу ја сно раз ли ко ва ти од дру гих вр ста ис ка за. 
21) Pe ir ce, C. S.: Col lec ted Pa pers, vol. II, ed. by Ch. Har tshor ne and P. We iss, Cam brid ge, Har-

vard Uni ver sity Press, 1932, pars 624, 636 and 640).
22) Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистраживањауратнојвештини, ВИНЦ, Бе о град, 

1989. стр. 107.
23) Функ ци ја хи по те зе је сте да усме ри ис тра жи ва ње на пра вил но сти ме ђу чи ње ни ца ма. 

Су ге сти је ко је су фор му ли са не хи по те за ма мо гу би ти ре ше ња про бле ма. Утвр ди ти да 
ли оне то је су, за да так је ис тра жи ва ња (Ко ен, М – Неј гел, Е.: Уводулогикуинаучни
метод, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка СРС, Бе о град, 1965. стр. 221.

24) “Без хи по те зе и те о ри је ис тра жи вач не би знао ко је по дат ке тре ба да при ку пља, ни 
ко ји су по да ци бит ни за на уч но ис тра жи ва ње. Ни је мо гу ће ис пи ти ва ње по ја ва без не-
ке те о ри је о тим по ја ва ма: то је про ста исти на, као што је исти на да мо ра мо пр во да 
по ста ви мо пи та ње, ако же ли мо да до би је мо од го вор. На уч но ис тра жи ва ње све та чи ње-
ни ца увек је се лек тив но, јер је и људ ска пер цеп ци ја се лек тив на” (Шу шњић, Ђ.; Теори-
ја, (чла нак) Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1993. стр. 1177).
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Другафункција не по сред но про из и ла зи из ве зе са пред ме том и 
ци ље ви ма ис тра жи ва ња и има ин те грал ну уло гу. Пред мет и ци ље-
ви се у на уч ној за ми сли ап стракт но (те о риј ски) раз ра ђу ју, а хи по-
те за ма се тај те о риј ски мо дел по ве зу је са из во ри ма по да та ка, од но-
сно ис ку стве ном ствар но шћу.25) 

Трећафункција хи по те за ве за на је за по ма га ње у на уч ном об-
ја шње њу, пред ви ђа њу и от кри ћу и у не по сред ној је ве зи с дру гом. 
На осно ву те о риј ског мо де ла пред ме та (на ро чи то опе ра ци о нал ног 
од ре ђе ња) и ци ље ва ис тра жи ва ња фор му ли ше се од ре ђе ни број 
(си стем) хи по те за ко је су, по бро ју ва ри ја бли, са др жа ју и ста во ви-
ма, си ме трич не на ве де ним де ло ви ма на уч не за ми сли. Тврд ња ма у 
хи по те за ма ука зу је се на ве зе из ме ђу ва ри ја бли и на чи не њи хо вог 
ис тра жи ва ња. Та ко се да ју основ на усме ре ња за об ја шње ње, пред-
ви ђа ње и от кри ће пред ме та и по ја ва. Об ја шња ва ју се чи ње ни це на 
осно ву ко јих се пи шу еле мен ти струк ту ре на уч не те о ри је, од но сно 
те о ри ја о пред ме ту ис тра жи ва ња.26) И пред ви ђа ње и от кри ће, као 
зна чај не еле мен те ове функ ци је хи по те зе, тре ба на уч но об ја сни ти.

Четврта функција је у не по сред ној ве зи са прет ход не три. 
Ако се по ја ви не што што ко чи да љи раз вој прак се или се по ја ви 
не ка пра зни на у те о ри ји, обич но се ка же да се по ја вио про блем. Тај 
про блем се, да ље фор му ли ше и де таљ но раз ра ђу је. На осно ву то га 
се фор му ли шу хи по те зе ко ји ма се ука зу је на мо гућ но сти ре ша ва ња 
про бле ма, од но сно от кла ња ња пра зни на - про тив реч но стикојесу
насталеунаучномсазнању.

Петафункција је ве о ма зна чај на за ме то до ло ги ју на у ке уоп-
ште. Ме то до ло ги ја ко ри сти по сто је ће ме то де, тех ни ке и ин стру-
мен те, ко ји се спе ци фи ку ју пре ма зах те ви ма на у ке, али но ви про-
бле ми, по не кад, зах те ва ју спе ци фи ка ци ју по сто је ћих и раз вој 
но вих ме то да. Прак тич но, сва ки но ви про блем на ме ће по тре бу за 
спе ци фи ко ва њем по сто је ћих и раз во јем но вих ме то да, тех ни ка и 
ин стру ме на та. То је на ро чи то ка рак те ри стич но за ис тра жи ва ња у 
оним на у ка ма, где су про бле ми спе ци фич ни и те же са знај ни. За 
25) “На уч на са зна ња ко ја оста ју из ван те о риј ског кон тек ста сма тра ју се слу чај ним, или, 

што је исто, не ма ју свој ство ло гич ке ну жно сти. Она оста ју не про ве ре на и не ви ди се 
њи хо ва по ве за ност са оста лим на уч ним са зна њи ма и на че ли ма на ко ји ма су уте ме ље-
на. Ов де се као на дла ну ви ди ко ли ко се ем пи риј ско и те о риј ско ну жно про жи ма ју, ако 
на у ка хо ће да ра сте” (Исто, стр. 1178).

26) “Али зна мо да се у на у ци не те жи са мо об ја шње њу чи ње ни ца већ се зах те ва и об ја-
шње ње за ко на. До бро фор му ли сан за кон до зво ља ва об ја шње ње чи ње ни ца, до бро фор-
му ли са на те о ри ја до зво ља ва об ја шње ње за ко на. За кон об ја шња ва чи ње ни це, те о ри ја 
об ја шња ва за ко не... На у ка те жи да об ја сни што ве ћи број чи ње ни ца што ма њим бро јем 
за ко на, и што ве ћи број за ко на што ма њим бро јем те о ри ја” (Исто).
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сва ки про блем се фор му ли шу хи по те зе и ин ди ка то ри ко ји не по-
сред но им пли ци ра ју спе ци фи ка ци ју (при ла го ђа ва ње) по сто је ћих 
ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та. “То при ла го ђа ва ње је по не кад та-
ко обим но да ра ди кал но ме ња об лик ме то да, по сту па ка, тех ни ка 
и ин стру ме на та.”27) Та ко се, на при мер, у ин ду стри ји, са о бра ћа ју, 
гра ђе ви ни и дру гим обла сти ма у по след ње вре ме ма сов но ко ри сте 
си му ла ци о ни мо де ли на елек трон ском ра чу на ру. Они знат но по јед-
но ста вљу ју про цес ис тра жи ва ња и ра ди кал но ме ња ју оп шти об лик 
при ме не ме то де мо де ло ва ња. 

Да кле, по ред хи по те за, раз во ју но вих ме то да, тех ни ка и ин-
стру ме на та бит но до при но си и раз вој но вих тех нич ких сред ста-
ва ко ја се ко ри сте у ис тра жи ва њу. У кон крет ном при ме ру реч је 
елек трон ским ра чу на ри ма, без ко јих не би би ла мо гу ћа при ме на 
од ре ђе них ма те ма тич ких мо де ла, си му ла ци ја и од ре ђе них ис тра-
жи ва ња у це ли ни. Нај че шће, код јед но став ни јих ис тра жи ва ња, по-
чет на хи по те за је ујед но је ди но и ис прав но ре че ње про бле ма, али 
код ком плек сних про це са у при ро ди и та ко де фи ни са них про бле ма 
по чет на хи по те за се у по ступ ку про ве ра ва ња истин ски мо же по ка-
за ти као не до вољ но ре ше ње на уч ног про бле ма, ко је не мо же при-
хва тљи во удо во љи ти про ве ра ма. Тиме је дефинисано итемељно
својствонаучне хипотезекаорешењанаучногпроблемаато је
проверљивост.То зна чиујед но и свој ство хи по те зе да се мо же од-
ба ци ти као не тач на ако се спро ве де ним про ве ра ма бит но до ве де у 
пи та ње. Код сло же ни јих на уч них ис тра жи ва ња мо гу ће је де фи ни-
са ти не ко ли ко мо гу ћих хи по те за на осно ву при ба вље них по да та ка 
и за кљу ча ка као од го во ра на по ста вље на пи та ња. Утомслучају
секаохипотезаодабиранајвероватнијерешењекојеиманајвећу
вероватностда јеисправнособзиромнадотадарасположиво
знање.

Те сти ра њем хи по те зе, тј. при ба вља њем но вих ин фор ма ци ја и 
зна ња мо же до ћи до про ме не нај ве ро ват ни је хи по те зе чи ме се за-
пра во ме ња хи по те за ко ја се те сти ра. При хва тљи вим ре ше њем од-
но сно по твр ђе ном хи по те зом сма тра се оно ре ше ње ко је у до вољ ној 
ме ри од го ва ра по ста вље ним ци ље ви ма на по чет ку ис тра жи ва ња. 
Осим про вер љи во сти, дру га те мељ на ка рак те ри сти ка хи по те зе је 
мо гућ ност де фи ни са ња прог но зе раз во ја ис тра жи ва ног при род-
ног про це са фе но ме на или ак тив но сти. Уко ли ко по твр ђе но и ти ме 
27) Ми ло ше вић, Н.: Пројектовање истраживања у ратној вештини, ВИНЦ, Бе о град, 

1989. стр. 108.
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исти ни то ре ше ње про бле ма не омо гу ћа ва прог но зи ра ње про це са 
од ре ђе ног на уч ним про бле мом оно ни је хи по те за не го чи ње ни ца. 
Те сти ра ње хи по те зе за пра во зна чи прог но зи ра ње раз во ја, ре а ли-
за ци је не ког при род ног про це са. Сва ка хи по те за укљу чу је су бјект 
(про цес, по ја ва, фе но мен) ко ји се ис пи ту је или те сти ра, не за ви сне 
ва ри ја бле, за ви сне ва ри ја бле (ва ри ја бле ко је се ме ре) те оче ки ва ни 
ре зул та ти. Ува жа ва ју ћи ове чи ње ни це уоп ште ни об ли ци хи по те за 
су: хи по те за са ди рект ном ве зом не за ви сних и за ви сних ва ри ја бли; 
хи по те зе са зна чај ним ути ца јем вред но сти не за ви сне ва ри ја бле на 
ве ли чи ни за ви сне ва ри ја бле и хи по те зе са ди рект ном за ви сно шћу 
за ви сне ва ри ја бле од не за ви сне ва ри ја бле. Кључнаособеностхи-
потеза јетадасенемогупрогнозиратипротеклидогађајите
сезбогтогаихипотезевезанезадогађајеупрошлостинемогу
тестиратиштозначидахипотезекоје сеодносенапрошлост
нисунаучнехипотезе,јеримнедостајуобекључнеособинеатосу
проверљивостипрогноза. 

Да би би ла ва ља на, хи по те за тре ба да за до во љи ти основ не на-
уч не за ко ни то сти, и то:

Хипотезаморадабудерелевантна, тј. да пред ста вља ре ше ње 
про бле ма ко ји се про у ча ва. Тре ба на гла си ти да хи по те за са ма по 
се би ни је ни ре ле вант на ни ире ле вант на. Она је(и)ре ле вант на тек с 
об зи ром на про блем ко ји се ре ша ва. Хи по те за ире ле вант на за је дан 
про блем, мо же би ти ре ле вант на за не ки дру ги; 

Хипотеза мора бити проверљива и оповргљива. Мо ра ју по-
сто ја ти ис ку ства, кад су у пи та њу при род не, екс пе ри мен тал не, 
ем пи риј ске на у ке, од но сно ми са о ни по ступ ци, ка да су у пи та њу 
де дук тив не на у ке, ко ји би мо гли по твр ди ти, од но сно опо вр ћи да ту 
хи по те зу. Хипотезасеможепроверитидиректноииндиректно.
Директнопроверавањехи по те за се из во ди ди рект ним упо ре ђи ва-
њем хи по те за са чул ним опа жа њем. Ме то да ко јом се јед на хи по те-
за ин ди рект но по твр ђу је, са др жи сле де ће ко ра ке: Из да те хи по те зе 
се де дук тив ним за кљу чи ва њем из во де по сле ди це, ко је пред ста-
вља ју де скрип ци је не ког фе но ме на; Ор га ни зу је се по сма тра ње или 
екс пе ри мент ко ји ма опи са ни фе но ме ни тре ба да се про из ве ду, и то 
пре ма на чи ну на ко ји то пред ви ђа хи по те за и до би је ни ре зул та ти 
по сма тра ња ко ји се упо ре ђу ју са опи си ма фе но ме на ко ји са др же 
по сле ди це хи по те за.

Ка да се на тај на чин до би ју уна пред оче ки ва ни, тј. уна пред 
пред ви ђе ни ре зул та ти, и то при ви ше стру ко по но вље ним, или у 
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прин ци пу по но вљи вим по сма тра њи ма/екс пе ри мен ти ма од стра не 
ви ше ис тра жи ва ча, сма тра се да је хи по те за по твр ђе на.

Хипотезатребадабудештоплоднија, тј. да се из ње мо же 
из ве сти ве ћи број по сле ди ца, од но сно, ако се по мо ћу ње мо же об-
ја сни ти (екс пла на тор на моћ) или пред ви де ти (пре дик тив на моћ) 
ве ћи број чи ње ни ца; 

Хипотезатребадасеслажесадругимвећпроверенимипри-
хваћеним хипотезама. Овај зах тев ни је ап со лу тан. Го то во сва ка 
но ва хи по те за ру ши не ку ста ру, а по не ка ру ши и чи тав скуп ме ђу-
соб но по ве за них хи по те за. Али ако су две хи по те зе, с об зи ром на 
све оста ле усло ве, под јед на ко до бре, а раз ли ку ју се са мо уто ли ко 
што се јед на бо ље сла же с већ при хва ће ним и про ве ре ним хи по те-
за ма, ис тра жи ва чи се опре де љу ју за кон зер ва тив ни ју; 

Једноставностхипотезе ни је ап со лу тан зах тев и ком пли ко ва-
ни ја хи по те за мо же би ти бо ља од јед но став не (с об зи ром на оста ле 
усло ве ко је хи по те за тре ба да за до во љи). 

КЛАСИФИКАЦИЈАХИПОТЕЗА

Пре ма пред ме ту, хи по те зе се услов но мо гу кла си фи ко ва ти на 
теоријске и емпиријске. У окви ру кри те ри ју ма ло гич ке при ро де 
хи по те за ја вља ју се два бит на кри те ри ју ма. То су: логички про-
цес настајања хипотеза и модалитет судова. Пре ма ни во и ма 
оп што сти, хи по те зе се мо гу раз ли чи то кла си фи ко ва ти. У истра-
живачкиммикропројектима по сто је хи по те зе са три и два ни воа 
оп што сти. Хи по те зе са три ни воа оп што сти кла си фи ку ју се на оп-
шту, по себ не и по је ди нач не, а са два – на за сни ва ју ћу и ра за ра ју ће. 
Оп шта (или за сни ва ју ћа) хи по те за се из во ди на ни воу пред ме та 
ис тра жи ва ња (на сло ва пред ме та), по себ не, - на ни воу сег мен та, 
а по је ди нач не (или раз ра ђу ју ће) – на ни воу еле мен тар них са др-
жа ја у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу. Да кле, оне се из во де са гла сно 
пред ме ту ис тра жи ва њу. Ако је пред мет ис тра жи ва ња опе ра ци о на-
ли зо ван на три ни воа и хи по те зе су са три ни воа оп што сти.28)  
Пре ма кри те ри ју му об у хват но сти (оп што сти) и ап страк тив но сти 
ста во ва, хи по те зе се мо гу кла си фи ко ва ти у че ти ри основ не гру пе, 
и то: Хипотезеемпиријскеуниформностииједнообразности;хи-
потезестатистичкегенерализације;хипотезеидеалнихтиповаи
хипотезерелациониханалитичкихваријабли.29) Пре ма кри те ри ју-
28) Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 82-92
29) Исто, стр. 93
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му мо гућ но сти по твр ђи ва ња (од но сно про ве ра ва ња) и опо вр га ва-
ња, хи по те зе се мо гу кла си фи ко ва ти на: универзалне,егзистенци-
јалне,ивероватносне (“про ба би ли стич ке”)30) хи по те зе ко је се, по 
са знај ној уло зи, кла си фи ку ју на: adhoc,радне,помоћне,фиктивне
инаучне.31) 

Хи по те зе су чвр сто по ве за не на на уч ним ци ље ви ма у про јек ту 
ис тра жи ва ња. На уч ни ци ље ви се де ле пре ма ни во и ма на уч них са-
зна ња на: де скрип ци ју, на уч но свр ста ва ње, на уч но об ја шње ње, на-
уч но пред ви ђа ње и на уч но от кри ће. Ана лог но тим ци ље ви ма, и хи-
по те зе се, премасадржају, од но сно ни во и ма на уч ног са зна ња ко је 
се ис тра жи ва њем же ли оства ри ти, мо гу кла си фи ко ва ти на: хипо-
тезедескриптивногсадржаја;хипотезесврставајућегсадржаја;
хипотезеекспликативногсадржајаихипотезепрогностичкогса-
држаја.32) Пре ма кри те ри ју му сложеностирелација, хи по те зе се 
де ле на две гру пе: на хипотезесапростомрелацијоминахипоте-
зесасложеномрелацијом. Хи по те зе са про стом ре ла ци јом са сто је 
се из две ва ри ја бле33) (не за ви сне и за ви сне) и тврд ње, а хи по те зе 
са сло же ном ре ла ци јом – из три ва ри ја бле и ви ше ва ри ја бли (не за-
ви сних, за ви сних, ин тер ве ни шу ћих...) и јед не или ви ше тврд њи.34)

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Хи по те за ма се од ре ђу је план и оквир ис тра жи ва ња. Хи по те-
зе су не про ве ре не тврд ње (прет по став ке) ко је се же ле чи ње нич но, 
ис тра жи ва њем по твр ди ти. Нај че шће се хи по те зе те ме ље на ме ђу-
30) Ри стић, Ж. Нацртиистраживањаипроверавањахипотеза, Про све та, Бе о град, 1983, 

стр. 23.
31) Бог дан Ше шић, Основи методологије друштвених наука., На уч на књи га, Бе о град, 

1978, стр .239-240
32) На уч но от кри ће је нај ви ши ни во на уч них ци ље ва ко ји се у ис тра жи ва њу мо же оства-

ри ти. Ме ђу тим, тај ни во се, обич но, не про јек ту је. До тог ни воа на уч них ци ље ва се, 
нај че шће, до ла зи слу чај но, на од мо ру, у ло ву, ри бо ло ву, за вре ме слу ша ња му зи ке и у 
дру гим слич ним си ту а ци ја ма ка да је људ ски мо зак нај све жи ји и нај од мор ни ји. Због 
то га и не по сто ји кла си фи ка ци ја хи по те за пре ма том ни воу на уч них ци ље ва - на хи по-
те зе “от кри ва ју ћег” са др жа ја. (Де таљ ни је о кла си фи ко ва њу хи по те за по са др жа ју мо же 
се ви де ти у: Ми ло ше вић, Н., Про јек то ва њеистраживањауратној вештини, БИНЦ, 
Бе о град, 1989. стр. 115-118; и Ми ло са вље вић С., Истраживањеполитичкихпојава, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1980. стр. 105-107.)

33) Ва ри ја бла, у оп штем сми слу, пред ста вља “свој ство објек та, осо бе, ста ња, про це са, до-
га ђа ја и др. Ко је мо же узе ти не ку вред ност из од ре ђе ног ску па вред но сти. Да кле, она 
пред ста вља ди мен зи ју не ке це ли не ко ја не ма кон стант ну вред ност, од но сно ко ја ва-
ри ра. То је део не ке це ли не, а не са ма це ли на; то ни је чи та во фи зич ко те ло, већ нпр. 
ње го ва јед на ди мен зи ја(ду жи на, ши ри на или ви си на) У окви ру гру пе, ва ри ја бла ни је 
по је ди нац или гру па у це ли ни, већ од ре ђе но свој ство по је дин ца или те гру пе (Мом чи ло 
Са кан, Хи по те зе у на у ци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 111)

34) Исто, стр. 106
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соб ном од но су по је ди них ва ри ја бли. Оне се по ста вља ју на осно ву 
не ких ин ди ка то ра - лич ног ис ку ства, зна ња, ана ло ги је, на уч не те о-
ри је итд. о по ве за но сти не ких по ја ва. Хи по те зе35) по сво јој усме ре-
но сти мо гу би ти: афирмативне(по твр ђу ју не ки од нос); негатив-
не(не ги ра ју не ки од нос) и неутралне (нул те хи по те зе). Хи по те зе 
(хи по те тич ки оквир) се нај че шће са сто ји од: цен трал не, глав не, 
основ не или но се ће хи по те зе и ве ћег бро ја по моћ них – раз рађ ју ћих 
(ко ла те рал них) хи по те за. Од го во ри на хи по те зе (ре зул та ти ис тра-
жи ва ња) су за кључ ци ра да. Хи по те зе мо ра ју ис пу ни ти сле де ће зах-
те ве: мо ра ју се од но си ти на појаве ко је по сто је и ко је се мо гу на-
уч но ве ри фи ко ва ти; исказ36) - хи по те за мо ра би ти ја сна, пре ци зна и 
ло гич на; садржаји хи по те за тре ба ју би ти ис ку стве но про ве ре ни и 
оне мо ра ју прет по ста вља ти ре ше ње про бле ма ис тра жи ва ња. Ква-
ли тет но и пре ци зно фор му ли сан про блем ис тра жи ва ња усме ра ва 
ис тра жи ва ча пре ма бо љим хи по те за ма. Хи по те зе ис тра жи ва ња су 
ми са о ни од го вор на пи та ње у про бле му, а на не ка пи та ња мо же 
се да ти ве ћи број ми са о них од го во ра. Због то га је сва ка хи по те за 
са мо је дан од мо гу ћих од го во ра на по ста вље но пи та ње у про бле-
му. Ис тра жи ва чу пра ви до го вор ни је по знат, па је сва ка хи по те-
за ми са о ни ко рак у не по зна то. Пре ма то ме у сва ком ис тра жи ва њу 
нај ве ћи ри зик за ње гов успех је сте у по ста вља њу хи по те за. Не ма 
до брог ис тра жи ва ња ако су хи по те зе ло ше, али ис тра жи ва ње мо же 
би ти ло ше и ако су хи по те зе до бре. Да кле, ни је ла ко у ис тра жи ва-
њу по ста ви ти ква ли тет не хи по те зе, јер се у том по слу ис тра жи вач 
су сре ће са ве ћим бро јем те шко ћа. Ше шић на во ди сле де ће: не до-
вољ но те мељ но и не до вољ но де таљ но по зна ва ње обла сти; од сут-
ност или не зна ње те о риј ског окви ра с чи јег ста но ви шта се хи по-
те за по ста вља; не до ста так спо соб но сти ко ри шће ња од го ва ра ју ћег 
те о риј ског окви ра, по чев од не по зна ва ња ло гич ких осно ва са зна ња 
у окви ру ко јег се хи по те за по ста вља, пре ко не спо соб но сти ко ри-
35) Из ме ђу хи по те зе и прогнозе по сто је раз ли ке. Прог но за је сми са о на, ин фор-

ма тив на, до бро обра зло же на, тврд ња ма ко је се мо гу из ве сти из не ке на уч не 
те о ри је, син те тич ки ис каз о мо гу ћем бу ду ћем ста њу ства ри у не кој обла сти 
ствар но сти. На рав но, прог но за се не из во ди са мо из хи по те за, не го и из на-
уч них за ко на, па и из те о ри ја у це ло сти.(Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, 
дру го из да ње, Про ме теј, Но ви Сад 2005, стр. 31)

36) Тер ми ни: исказ,стависуд има ју раз ли чи то зна че ње. Под ис ка зом под ра зу-
ме ва мо сва ку ком би на ци ју го вор них зна ко ва, тј. ре чи или сим бо ла, ко ји ма се 
ис ка зу је би ло ко ја ми сао. За раз ли ку од ис ка за, став је сва ка ве за ме ђу пој-
мо ви ма ко ја има сми сла, а суд – став ко јим се не што твр ди и ко ји за то мо ра 
би ти исти нит или ла жан. Ис каз је је зич ка ка те го ри ја, а став и суд су ло гич ке 
ка те го ри је. (Мар ко вић, М., Логика, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1994, стр. 40) 



стр:279-296.

- 293 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

шће ња оп штег те о рет ског мо де ла, до не спо соб но сти од но сно не-
до стат ка ин вен ци је у по ста вља њу пра ве хи по те зе. Хи по те за мо же 
би ти су ви ше оп шта и пре ши ро ка, па ју је те шко кон кре ти зо ва ти и 
спе ци фи ци ра ти, или хи по те за мо же би ти су ви ше по себ на, од но сно 
пре у ска. Низ те шко ћа у по ста вља њу аде кват не хи по те зе по ти че од 
не пре по зна ва ња аде кват не ме то де ис тра жи ва ња као и тех ни ка про-
ве ра ва ња аде кват но сти по ста вље не хи по те зе.37)

Хи по те зе су ко рак пре ма но вим са зна њи ма. По не кад и пре ла зе 
те о риј ске окви ре ста рих са зна ња и до во де их у пи та ње. Оно што 
је те о ри ја у на у ци, то је хи по те за у ис тра жи ва њу. Као што те о ри ја 
осми шља ва пред мет јед не на у ке, та ко хи по те за осми шља ва ис тра-
жи ва ње од ре ђе ног про бле ма. Ис тра жи вач по не кад ни је у мо гућ-
но сти да да пре ци зан суд о про бле му, па по ста вља хи по те зу као 
ори јен та ци ју у ис тра жи ва њу ка ко би је у то ку ис тра жи ва ња пре-
ци зи рао или за ме нио но вом хи по те зом. Та кве се хи по те зе на зи ва ју 
рад ним хи по те за ма.38) 

До бре хи по те зе мо ра ју удо во ља ва ти ве ћем бро ју кри те ри ја: 
Хи по те за мо ра би ти ваљана – мо ра се од но си ти на про блем ко ји 
ис тра жу је; хи по те за мо ра би ти појмовно ја сна; хи по те за мо ра би ти 
искуственопроверљива; хи по те зу тре ба до ве сти у ве зу са располо-
живомтехником; хи по те за мо ра би ти специфична; хи по те за мо ра 
би ти у ве зи са те о ри јом.39)

Као што се у ис тра жи ва њу мо же има ти ви ше ци ље ва, исто та ко 
се мо же има ти ви ше хи по те за. Кад ис тра жи вач има ви ше хи по те за 
по ста вља се пи та ње њи хо вог сре ђи ва ња.40) Нај ло гич ни је их је по-
ре да ти с об зи ром на ни во са зна ња – па на пр во ме сто ста вља мо оне 
с де скрип тив ним са др жа јем ко је се зо ву генералнехипотезе, за тим 
до ла зе хи по те зе с кла си фи ка циј ским са др жа јем ко је се зо ву кола-
37) Бог дан Ше шић, Методологија друштвених наука, На уч на књи га, Бе о град, 

1974, стр. стр. 213
38) Основ не функ ци је хи по те за су: усме ра ва ње ис тра жи ва ња ка ре ша ва њу про-

бле ма; ус по ста вља ње ве за из ме ђу ап стракт но (те о риј ски) да тих пред ме та и 
ци ља ис тра жи ва ња, с јед не, и ис ку стве не ствар но сти, с дру ге стра не; по ма-
га ње у на уч ном об ја шње њу, пред ви ђа њу и от кри ћу; от кла ња ње про ти ву реч-
но сти и пра зни на у на уч ном са зна њу и раз ви ја ње но вих ме то да, тех ни ка и 
ин стру ме на та. Функ ци ја хи по те зе је сте да усме ри ис тра жи ва ње на пра вил но-
сти ме ђу чи ње ни ца ма. Су ге сти је ко је су фор му ли са не хи по те за ма мо гу би ти 
ре ше ње про бле ма (Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, дру го из да ње, Про ме-
теј, Но ви Сад 2005, стр. 78)

39) Гуд Ви ли јем – Пол Хет: Методисоцијалногистраживања, Вук Ка ра џић, Бе-
о град, 1966, стр. 66-71

40) Драган Суботић: “Технике научног и емпиријског истраживања”, у: “Пословна 
економија” бр. 2/2009. стр. 327-329.
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тералне или попратне(разрађујуће)хипотезе. С фор му ла ци јом и 
сре ђи ва њем хи по те за за вр ша ва се ова фа за про це са ис тра жи ва ња. 
Ме ђу тим, ту се ис тра жи ва ње не за у ста вља већ се на ста вља ем пи-
риј ским де лом ко ји се на хи по те за ма за сни ва.
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RadoslavGacinovic
ONHYPOTHESISINSCIENTIFICRESEARCH

Summary
Hypothesis isacontemplative-theoreticalcomplement to
certain vacuums in cognition of certain phenomenon or
whole fields of phenomenon of which certain moments,
partsoraspectshavebeenalreadycomprehended.Incon-
textofcontemporaryscientificlanguagehypothesiswould
imply temporaryandmostprobable solutionofproblem
asareplytosomequestionandasafoundationforidea
regardingnaturalprocessorobjectofresearch.Through
making hypothesis one plan and framework of research
isdefined.Hypothesesareunconfirmedassumptions(pre-
sumptions)thatshouldbeconfirmedbyresearchandfacts.
Mostoftenmakingahypothesisisbasedonmutualrela-
tionofseparatevariables.Theyaremadeonbasisofcer-
tain indicators – personal experience, knowledge, anal-
ogy, scientific theory, etc, on relations between certain  
phenomenon.Basicfunctionsofhypothesesare:pointing
researchindirectiontosolutionofproblem;determination
ofrelationsbetweenabstractly(theoretically)definedob-
jectsandobjectivesofresearchononeside,andpracticed
realityon theother side;helpingout in scientificexpla-
nation,anticipationanddiscovery;exemptionofcontra-
dictoriness and interstices in scientific acknowledgment
anddevelopmentofnewmethods,techniquesandinstru-
ments. Function of hypothesis is tomake correctness of
thefactstobefocusofresearch.Solutionofproblemsmay
besuggestions thathavebeen formulatedbyhypothesis.
Hypothesisshouldbepreciselymade–regardingproblem
ofresearch;hypothesisshouldbenotionallyclearandrec-
ognizable;hypothesisshouldbeconfirmableinpractice;
hypothesisshouldbeconnectedwithavailabletechnique,
hypothesisshouldbespecific;hypothesisshouldbecon-
nectedwiththeory.
Key Words:  science, hypothesis, indicators, dependent
variable, independent variables, assumption, theory,
premise,induction
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