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1.ОМЕТОДОЛОГИЈИНАУЧНОГИСТРАЖИВАЊА

Oп шту ме то до ло ги ју као при ме ње ну ло ги ку, Гли го ри је За је ча-
ра но вић од ре ђу је као на у ку о пра вил ном ми шље њу ко ја про-

у ча ва усло ве исти ни тог ми шље ња, а то зна чи, и усло ве пра вил не 
упо тре бе ло гич ких фор ми. У ло ги ци, мо же мо раз ли ко ва ти два де-
ла:

1) Уче ње о еле мен ти ма од но сно, ана ли зи ра ње са мих ло гич ких 
фор ми ко је се упо тре бља ва ју у ми шље њу ка ко, у на уч ном 
та ко и у обич ном, сва ко днев ном, као и

2) Ме то до ло ги ју, од но сно, онај део у ко ме се ис пи ту ју мо гућ но-
сти и пра ви ла упо тре бе та квих ло гич ких фор ми у ми шље њу 
и по себ но у на уч ном ис тра жи ва њу.2) Овај аутор, де фи ни ше 
ме то до ло ги ју као на у ку о ло гич ким фор ма ма про це са са зна-

* Научни саветник у ИПС у Београду
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.

2) Гли го ри је За је ча ра но вић: Осно ви ме то до ло ги је на у ке, Бе о град, 1987, стр. 15.
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ва ња и о њи хо вој при ме ни у на у ци, у на уч ном ис тра жи ва њу, 
као на у ке о ме то да ма ко је се при ме њу ју у на уч ном ис тра жи-
ва њу и у из ла га њу ре зул та та на уч ног ис тра жи ва ња.3) Фи ло-
зоф Ђу ро Шу шњић, под ме то дом озна ча ва ис тра жи ва ње, ис-
пи ти ва ње, пут и на чин ис пи ти ва ња и при то ме се по пра ви лу 
ми сли на сми шље но, план ско и си сте мат ско по сту па ње при 
ра ду ра ди по стиг ну ћа не ког успе ха, исти не, са зна ња. Ме тод 
озна ча ва као на чин ис пи ти ва ња, ми шље ња и ра да, а за реч 
ло гос сма тра да озна ча ва сло во, по јам, уче ње...

За на у ку ве ли да су на уч ни ци они ко ји: при ку пља ју чи ње ни це, 
опи су ју их, кла си фи ку ју, де фи ни шу, ме ре, екс пе ри мен ти шу, уоп-
шта ва ју, об ја шња ва ју, пред ви ђа ју, кон тро ли шу, вред ну ју.4)

Ко ен и Неј гел за на уч ни ме тод сма тра ју да је циљ да от кри је 
шта су ствар но чи ње ни це, а у при ме ни ме то да мо же мо се ру ко-
во ди ти тим от кри ве ним чи ње ни ца ма. Мо же мо ре ћи да је на уч ни 
ме тод са знај но-ис тра жи вач ки по сту пак у окви ру ко га се пред у зи-
ма њем од го ва ра ју ћих те о риј ских, прак тич них и ло гич ких ак тив-
но сти до ла зи до са знај них ис ка за кроз ко је се ре а ли зу је те о риј ска 
по ла зи шта и епи сте мо ло шка на че ла на уч ног ми шље ња.

На при мер, у обла ти еко ном ских на у ка М. За кић раз ли ку је три 
ме то де: 

1) Ква ли та тив но и кван ти та тив но про у ча ва ње. Еко но ми ја при-
хва та ло гич ке за ко не ко ји про из и ла зе из ква ли та тив не и ап-
стракт не ана ли зе, од но сно при хва та ло ги ку и ње не за ко не и 
при ме њу је основ не ме то де у свом ис тра жи ва њу. Еко но ми ја 
при ме њу је и ста ти стич ке за ко не, ко ји по чи ва ју на ба зи ква-
ли та тив не ана ли зе. 

2) Ми кро е ко ном ска и мар ко е ко ном ска ана ли за. Ми кро е ко ном-
ска ана ли за је упра вља на ка кван ти та тив ном ре ги стро ва њу, 
обич но ин дук тив ним ста ти стич ким ме то да ма. Ма кро е ко-
ном ска ана ли за по ла зи од еко ном ских обла сти или чак це ле 
др жа ве. 

3) Еко но ме три ја и мо де ло ва ње. Еко но ме три ја је спе ци јал на 
ем пи риј ска ана ли за.

Во јин Ми лић у де лу: “Со ци о ло шки ме тод”, раз ли ку је три са-
став на де ла ме то до ло ги је: 1) ло гич ки; 2) тех нич ки и 3) на уч но-
3) Исто, стр. 16.
4)  Ђу ро Шу шњић: Кри ти ка со ци о ло шке ме то де, Ниш, 1973, стр. 19.
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стра те гиј ски. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да сва ка ра зум на ме то до ло шка 
за ми сао мо ра ове ло гич ке, тех нич ке и на уч но-стра те гиј ске про бле-
ме, сагле да ти у не раз двој ном је дин ству.

Код ме то да по је ди не на уч не ди сци пли не раз ли ку је мо три де ла: 
а) ло гич ки део (ко ји об у хва та пра ви ла и нор ме исти ни тог ми шље-
ња); б) на уч но-те о риј ски или епи сте мо ло шки део (ко ји об у хва та 
основ на на уч но-те о риј ска са зна ња ка те го ри јал но-пој мов ни оквир 
од зна ча ја за пред мет ис тра жи ва ња), и  в) ме тод ско-тех нич ки део 
ко ји об у хва та ме то де (по сма тра ње, екс пе ри мент, ин дук тив но ис-
тра жи ва ње узро ка, те о ри ја до ка зи ва ња и опо вр га ва ња), тех ни ке 
(ин стру мен ти и тех ни ке од но сно по ступ ке у ис тра жи ва њу) као и 
низ рад њи на ор га ни зо ва њу и ре а ли за ци ји ис тра жи ва ња.

За пра во, раз ли ку је мо сле де ће еле мен те ме то до ло ги је: 1) Оп-
шти део усме рен на де фи ни са ње основ них пој мо ва, хи по те за, су-
до ва, мо ра ла на уч ног за кљу чи ва ња, уз ис тра жи ва ње ва ља но сти 
и исти ни то сти по је ди них ста во ва. 2) По себ ни део ме то до ло ги је 
усме рен је ка ис тра жи ва њу ме то да за раз у ме ва ње пред ме та. Ме то-
де се ко ри сте за из ра ду те о риј ско-хи по те тич ког окви ра и за кљу чи-
ва ња на осно ву при ку пље них по да та ка, уз ко ри шће ње по сту па ка и 
тех ни ка ис тра жи ва ња.

Тер мин ме то до ло ги ја има раз ли чи та зна че ња и представља 
скуп по сту па ка ко јих се љу ди при др жа ва ју у не ком по слу. Са сто ји 
се од два де ла ре чи: ме то до-на чин, пут ис пи ти ва ње и ло ги ја- по јам, 
сло во раз лог, уче ње, зна ње. Њен пред мет из у ча ва ња об у хва та: а) 
на чин ис тра жи ва ња и б) про ве ра ва ња и до ка зи ва ња исти не у не кој 
на у ци.

По ред то га што из у ча ва ме то де и раз ви ја но ве, ујед но вр ши и 
сле де ће функ ци је: 1) Уоп шта ва ње ра ни јих ис тра жи ва ња и сме шта-
ња у на уч ни фонд, од но сно 2) пред у зи ма ње ме то до ло шких ис тра-
жи ва ња за от кри ва ње и раз ра ду не ког но вог на уч ног ме то да.

Ме то до ло ги ја се са сто ји из еле ме на та ко ји се мо гу из дво ји ти 
из це ли не: а) ло гич ки, б) тех нич ки в) на уч но стра те гиј ски еле мен-
ти.

а) Ло гич ки еле мен ти об у хва та ју сле де ће ло гич ко-са знај не це-
ли не: а) те о ри ја пој ма, су да и за кљу ча ка, б) те о ри ја ис пи-
ти ва ња ло гич ке струк ту ре на уч них уоп шта ва ња, за ко на и 
си сте ма, в) те о ри ја о уло зи, вр ста ма и ло гич кој струк ту ри 
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хи по те за, г) пра ви ла и прин ци пи про ве ра ва ња на уч ног са-
зна ња.

б) Тех нич ки еле мен ти об у хва та ју: а) ме то де, тех ни ке и ин стру-
мен те при ку пља ња ис ку стве них по да та ка, б) ра зно вр сне по-
ступ ке и сред ства сре ђи ва ња и об ра де по да та ка; као и в) не-
ка тех нич ка пра ви ла о ор га ни зо ва њу и ре а ли зо ва њу ра зних 
на уч них ис тра жи ва ња.

в) На уч но стра те гиј ски еле мен ти об у хва та ју два ци ља: а) ука-
зи ва ње на оправ да ност по ста вље них на уч них ци ље ва, као 
и б) ода бир оних ис ку ста ва и об ли ка ис тра жи ва ња ко ји су 
нај при клад ни ји за оства ре ње по ста вље них ци ље ва.

При ме ње на ме то до ло ги ја има две основ не функ ци је: а) из-
град ња кри те ри ју ма и раз ви ја ње по сту па ка до ка зи ва ња исти ни-
то сти, од но сно б) до при но си ин те гра ци ји ве ћег бро ја схва та ња у 
је дин ствен си стем на у ке.

Ва жно је на гла си ти раз гра ни че ња из ме ђу ме то до ло ги је и оста-
лих спо знај них ди сци пли на. Гно се о ло ги ја је на у ка о спо зна ји уоп-
ште, и да је од го во ре на сле де ћа пи та ња: а) са знај ност све та: да ли 
по сто ји као спо зна ја или не, ка кав је, да ли је свет са знај но мо гу ће 
са зна ти, до ко јих гра ни ца је то мо гу ће и слич но; из вор, по ре кло и 
при ро да људ ског са зна ња. Реч је о од но су чул ног и ра зум ског из-
во ра са зна ња; исти ни тост са зна ња; пред мет, струк ту ра, об ли ци и 
за ко ни раз во ја са зна ња. У гне со ло ги ји има још не ко ли ко пра ва ца: 
1) Сен зу а ли сти – твр де да се ствар ност мо же спо зна ти са мо чу ли-
ма; 2) Ра ци о на ли сти – твр де да чул ни ор га ни, за ви сно од усло ва, 
раз ли чи то ту ма че исте по ја ве па је људ ски ум је ди ни пут и ме ри ло 
са зна ња; 3) Праг ма ти ча ри – твр де да је прак са (рад) из вор са зна ња, 
а кри те ри јум исти не је ње на ко ри сност. б) Од нос пре ма епи сте мо-
ло ги ји. Реч је о те о ри ји са зна ња јед не на у ке. Она из у ча ва: кри те ри-
ју ме, на че ла и за ко не. в) Од нос пре ма ло ги ци. Као што је по зна то, 
ло ги ка про у ча ва за ко ни то сти ва ља ног и исти ни тог ми шље ња. Ме-
то до ло ги ја ко ри сти и од го ва ра ју ћу ло гич ку апа ра ту ру: а) прин ци пе 
и за ко не исти ни тог ми шље ња, као и  б) при ме ну при раз ра ди ме то-
да, тех ни ка, ин стру ме на та као и кри тич ном вред но ва њу са зна ња.

Ме тод је оп шти при ступ ис тра жи ва њу јед не обла сти по ја ва и 
об у хва та це ло куп ну де лат ност на у ке ко јом она от кри ва, про ве ра-
ва, до ка зу је и ис пу ња ва зна ња о пред ме ту сво га ис тра жи ва ња. У 
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ужем сми слу ме тод је мо гу ће де фи ни са ти и на осно ву сле де ћих 
функ ци ја:

а) Фор му ла ци је про бле ма -  об у хва та сми са о ни  по сту пак на 
ком се пла ни ра на уч но ис тра жи ва ње;

б) Про јек то ва ње - ба зи ра се на осо бе ним ме то да ма ко ји ма се 
по ве ра ва ју хи по те тич ки ста во ви са др жа ни у про јек ту ис тра-
жи ва ња;

в) Ис тра жи вач ки по сту пак - об у хва та и од го ва ра ју ћу ем пи риј-
ску гра ђу.

У ли те ра ту ри ме тод се обич но схва та као на чин на ко ји се у на-
у ци до ла зи до са зна ња о пред ме ту ко ји она про у ча ва, а ме то до ло-
ги ја као на у ка о ме то ду. Пре ма Ра до ми ру Лу ки ћу, ме то да об у хва та 
три бит не ком по нен те: а) оп шти при ступ; б) ме то дол шки по сту-
пак; в) тех нич ке ме то де.

На уч но са зна ње об у хва та две це ли не: а) От кри ће исти не не по-
зна тог или не до вољ но по зна тог, од но сно б) про ве ру исти не, по твр-
да но во от кри ве но га.

Под пој мом на у ке сма тра се си сте ма ти зо ва на су ма зна ња о 
објек тив ној ствар но сти до ко јег се до шло све сном при ме ном од-
ре ђе них ме то да ис тра жи ва ња. По де ла на у ке мо же се вр ши ти раз-
ли чи то и че сто се сре ће по де ла на: а) при род не, б) дру штве ни и в) 
тех нич ке на у ке.

Сва ка на уч на те о ри ја са сто ји се из пој мо ва, ста во ва, прин ци-
па, за ко на и хи по те за. Они мо ра ју би ти са гла сни. (а) По јам, је за-
ми сао не ког пред ме та, про це са или до га ђа ја. Има са др жај и обим. 
(б) Став, је ми са о ни из раз од ре ђе не са знај не вред но сти. Са њи ме 
се че сто твр ди, од ри че, до пу шта или прет по ста вља као исти ни то, 
ла жно или ве ро ват но. (в) Прин цип, је основ но пра ви ло или на че ло 
по ко ме тре ба ра ди ти или ко га се тре ба др жа ти у ра ду. До прин ци-
па се до ла зи на два на чи на: 1) из во ђе њем из за ко на и 2) ге не ра ли-
за ци јом прак се-ин дук тив ним за кљу чи ва њем. (г) За кон, је ну жан и 
тра јан од нос ко ји по сто ји у не кој по ја ви или про це су и не за ви си од 
чо ве ко ве во ље. (д) Хи по те за, је прет по став ка ко ја тре ба да до пу ни 
ем пи риј ско са зна ње или је део те о ри је ко ји још ни је до ка зан или 
ни је по би јен. Прак са је основ ни об лик од но са чо ве ка и објек тив-
не ствар но сти. То је де лат ност усме ре на на про ме ну ствар но сти 
ра ди за до во ље ња људ ских по тре ба. Прак тич на при ме њи вост те о-
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ри је нај ва жни ји је кри те ри јум ње не исти ни то сти. Но во са зна ње се 
по твр ђу је или не ги ра у прак си па тек ако се по твр ди он да мо же у 
на уч ни фонд. Ство ре на те о ри ја осве тља ва пут прак си чо ве ка.

2.ИСТРАЖИВАЧКИПОСТУПАК

Ис тра жи вач ки рад се раз ви ја у скла ду са по тре ба ма дру штва и 
по је ди них ње го вих де ло ва. Обез бе ђе њем ор га ни за циј ских, ка дров-
ских и дру гих ре ше ња ства ра ју се по треб ни усло ви за ис тра жи ва-
ња у до ме ну по је ди них на у ка или гру па на у ка. Основ на ори јен-
та ци ја је у то ме да се осло нац вр ши на соп стве не сна ге и раз ви ја 
соп стве ни на уч ни по тен ци јал у гра ни ца ма еко ном ских и дру штве-
них мо гућ но сти од ре ђе ног дру штва. 

Ор га ни зо ва ње струч не де лат но сти – ис тра жи ва ње ор га ни зу ју 
и спро во де струч ни ор га ни као но си о ци пла на и ин ве сти то ри. Ту 
спа да ју сле де ће де лат но сти: 

1) Ор га ни зо ва ње из ра де про гра ма ис тра жи ва ња;
2) Уго ва ра ње ис тра жи ва ња;
3) Кон тро ла ре а ли за ци је по да та ка;
4) Ре ша ва ње ор га ни за ци о них про бле ма;
5) Раз вој си сте ма ин фор ми са ња;
6) Са рад ња са дру гим на уч ним обла сти ма;
7) Во ђе ње ка дро ва и слич но.
1. Струк ту ра ис тра жи вач ког по ступ ка об у хва та сле де ће це ли-

не:
а) По јам ис тра жи ва ња

Под ис тра жи ва њем се под ра зу ме ва низ ум них и прак тич них 
ак тив но сти љу ди ко ји ма се про ве ра ва или про ду бљу је по сто је ће 
или сти че но во са зна ње. Де фи ни ше се као ди на мич ки про цес из-
ме ђу чо ве ка и при ро де, би ћа и све сти, опа жа ња и ми шље ња. Оту да 
не раз двој но је дин ство из ме ђу прак се као чул не де лат но сти и људ-
ског ми шље ња.

б) Вр сте ис тра жи ва ња
По кри те ри ју му прак тич не при ме не ре зул та та раз ли ку је мо: 1) 

Фун да мен тал на - уна пре ђу ју на уч на са зна ња; 2) при ме ње на, воде 
оства ри ва њу прак тич них ци ље ва; 3) раз вој на, ис тра жи ва ња.
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в) По кри те ри ју му на уч не ди сци пли не ис тра жи ва ња раз-
ли ку је мо: 1) ин тер ди сци пли нар на и 2) ин тер на уч на ис тра жи ва ња.

г) Од нос те о ри је и ис тра жи ва ња
Те о ри ја је основ за осми шље ну на уч ну ак тив ност уоп ште. Она 

је да та у оп штој те о ри ји на у ке и осно ва је за на уч ни рад. Ту је из вр-
ше на си сте ма ти за ци ја са зна ња и чи ње ни ца и из ње се мо гу са гле-
да ти про бле ми за ис тра жи ва ње.

3.ПОЈАМИВРСТЕЧИЊЕНИЦА

Све се по ста вља или оспо ра ва чи ње ни ца ма. На уч но са зна ње 
се за сни ва не чи ње ни ца ма, а до њих се до ла зи ис тра жи ва њем. За то 
се ка же да оне ре ал но по сто је у ствар но сти и то она ко ка ко је ми 
по зна је мо. За то се не ке мо гу утвр ди ти опа жа њем, а не ке по ступ ци-
ма. Чи ње ни ца је увек ин ди ви ду ал на, а те о ри ја оп шта и ап стракт-
но-кон крет на.

На уч на чи ње ни ца има че ти ри ка рак те ри сти ке:
1) Чи ње ни це су ја ко раз гра ни че ни еле мен ти у чул ном опа жа ју. 

То су ве о ма ста бил не чи ње ни це;
2) Чи ње ни це су и ста во ви ко ји ин тер пре ти ра ју оно што нам је 

да то у чул ном ис ку ству;
3) Чи ње ни це су и ста во ви са ни зом по ве за них свој ста ва;
4) Чи ње ни це су ства ри ко је по сто је у про сто ру и вре ме ну. За-

јед но са њи хо вим ме ђу соб ним ре ла ци ја ма на осно ву ко га је 
фор му ли сан је дан исти нит став.

По сто је раз не вр сте чи ње ни ца: (1) Пре ма са знај ном на стан ку 
-  прак тич не (чул но-ис ку стве не) и те о риј ске (ло гич ки осно ва не); 
(2) Пре ма пред ме ту – фи зич ке, фи зич ко-хе миј ске, хе миј ске, би о ло-
шке, пси хич ке, дру штве не, исто риј ске и дру ге; (3) Пре ма сте пе ну 
објек тив но сти - су бјек тив не и објек тив не. 

4.ПОДАЦИ

а) По да ци су кон крет не чи ње ни це (за бе ле же не) и у да љем ра ду 
упо тре бљи ве као са знај не чи ње ни це. Тре ба раз ли ко ва ти по ја ве и 
про це се од чи ње ни ца и по да та ка.
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б) Ин ди ка то ри су са знај не чи ње ни це о по ја ви на осно ву ко јих 
се она мо же да ље ис тра жи ва ти (њи ма се по да так или по ја ва мо гу 
ме ри ти и при ка зи ва ти кван ти та тив но и ква ли та тив но).

Чи ње ни ца ма се за по чи ње те о ри ја сва ке на у ке и у ли те ра ту ри 
на уч ног зна ња су ва жан еле мент, по ред на уч ног зна ња и на уч не 
те о ри је. 

в) Струк ту ра ис тра жи вач ког по ступ ка – про јек то ва ња, под ра-
зу ме ва скуп ак тив но сти ко је про из во ди ис тра жи вач (или тим) то-
ком ис тра жи ва ња про бле ма. 

Про је кат је до ку мент о про јек то ва њу. То је план ис тра жи ва ња 
у ко ме се ви ди шта, за што и ка ко тре ба ис тра жи ва ти. Има ју два 
основ на де ла: а) на уч на за ми сао и пла но ви ис тра жи ва ња.

На чин ис тра жи ва ња чи ни део у ис тра жи ва њу и на чин на ко ји 
се мо же из вр ши ти ис тра жи ва ње и при ку пи ти ин ди ка то ри. Он об-
у хва та сле де ће ме то де: а) оп ште на уч не ме то де; б) по себ не на уч не 
ме то де; в) оп ште ем пи риј ске ме то де; г) пла но ве; д) на уч ну и дру-
штве ну оправ да ност ис тра жи ва ња.

5.ФАЗЕНАУЧНОГИСТРАЖИВАЊА

5.1.Прилог:Фазенаучногистраживања:

1. Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња;
2. Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
3. Хи по те тич ки окви ри ис тра жи ва ња;
4. Де фи ни са ње ци ље ва ис тра жи ва ња;
5. При ку пља ње на уч них чи ње ни ца;
6. Об ра да при ку пље них по да та ка;
7. Де фи ни са ње на уч них за ко на;
8. На уч но об ја шње ње – на уч но от кри ће и на уч но пред ви ђа ње;
9. Пре зен ти ра ње на уч но-ис тра жи вач ких ре зул та та. 

1) Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња
Пре не го што се фор му ли ше про блем ис тра жи ва ња тре ба се 

ве за ти за по јам на уч них чи ње ни ца пре ко ко јих се оства ру је ве за 
из ме ђу њих и на уч не те о ри је. По ред пој ма на уч не чи ње ни це де фи-
ни ше мо: а) по дат ке као но ти ра не и на би ло ко ји на чин за бе ле же не 
и упо тре бљи ве са знај не чи ње ни це (од ре ђе не, нео д ре ђе не, тач не и 
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исти ни те, пре ци зне и не пре ци зне) и б) ин ди ка то ре или по ка за те ље 
као са знај не чи ње ни це о не кој по ја ви или про це су на осно ву ко јих 
се по ја ва ду бље и ком плек сни је ис тра жу је. Фор му ли са ње про бле-
ме ис тра жи ва ња пред ста вља кон цеп ту а ли за ци ју про бле ма ис тра-
жи ва ња пу тем тро стру ког при сту па: а) иден ти фи ко ва ње основ них 
хи по те тич ких прет по став ки, од но сно ста во ва о пред ме ту ис тра-
жи ва ња; б) де фи ни са њу зна ча ја ис тра жи ва ња; и в) кон сул то ва ње 
ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња (сва до са да шња на уч на, ем пи-
риј ска и дру га са зна ња о пред ме ту ис тра жи ва ња).

2) Хи по те тич ки ста во ви
Хи по те за или на уч на прет по став ка је не про ве рен став ко ји мо-

же би ти пред мет про ве ра ва ња, про гла шен за та чан или не, од но сно, 
за ве ро ва тан или не.5) 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, њи хо 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-
жа ју, об ли ку и фор ми.6) Хи по те за као на уч но-те о риј ски осно ва на 
ми са о но-пред мет на прет по став ка ко ју тек тре ба до ка за ти ре зул та-
ти ма ис тра жи ва ња по се ду је три зна чај не функ ци је: а) про ши ру је 
по сто је ће са зна ње; б) пре ва зи ла зи еви дент не не до стат ке прет ход-
но сте че ног са зна ња; и в) на ме ће ме то до ло шки зах тев за стал ним 
про ве ра ва њем ва лид но сти већ сте че ног са зна ња.

3) Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња
Раз ли ку је мо те о риј ско и опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та 

ис тра жи ва ња. 
а) Те о риј ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња по ла зи од че ти-

ри ва жне пре ми се: 1) на уч но се вред ну је већ по сто је ћи фонд на-
уч ног са зна ња, пр вен стве но из обла сти при мар не али и се кун дар-
них (по моћ них) на уч них ди сци пли на; 2) на уч но се вред ну је чак и 
на уч но са зна ње ко је још ни је у пот пу но сти ве ри фи ко ва но; 3) овај 
вид од ре ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња об у хва та чак и ем пи риј ско 
ис ку стве но, спон та но, слу чај но, да кле, не на уч но са зна ње ко је мо-
же чак да по слу жи и у из град њи јед не си сте мат ске на уч не те о ри је; 
4) „мо гу ће“, „не по сто је ће“ или „пред ви дљи во“ са зна ње об у хва та 
област хе у ри стич ких ис тра жи ва ња до ко јих се до ла зи „кре а тив ном 
ино ва ци јом“.

б) Опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња
5) Со ци о ло шки лек си кон, Бе о град, 2007, стр. 213.
6) С. Ми ло са вље вић: „Ис тра жи ва ње по ли тич ких по ја ва“, Бе о град, 1980, стр. 97.
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Овај део пред ме та ис тра жи ва ња пред ста вља кон кре ти за ци ју и 
спе ци ја ли за ци ју ис тра жи вач ког про бле ма. Оно под ра зу ме ва сле де-
ће рад ње:

1) кван ти та тив но ди мен зи о ни ра ње са др жа ја пред ме та;
2) иден ти фи ко ва ње чи ни ла ца са др жа ја пред ме та ис тра жи ва-

ња;
3) вре мен ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
4) про стор но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
5) ди сци пли ни ра но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
6) пре ци зни је од ре ђе ње ци ље ва ис тра жи ва ња;
7) усме ра ва ње хи по зе та за од ре ђе не са др жа је;
8) иден ти фи ко ва ње ин ди ка то ра;
9) усло вља ва ње ме то да и тех ни ка.7)

в) Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња
Хи по те тич ки оквир је зна ча јан из сле де ћих раз ло га:
1) пре ци зни је се де фи ни ше пред мет ис тра жи ва ња;
2) до при но си се кон кре ти за ци ји пред ме та ис тра жи ва ња;
3) от кри ва ју се но ве ди мен зи је пред ме та ис тра жи ва ња и
4) ре ва ло ри зу ју се до та да шња на уч на са зна ња. 
Ни јед на хи по те за ко ја пред ста вља оп шти став не мо же би ти 

до ка за на као ап со лут но исти ни та. 
Од ви ше хи по те за на осно ву чи ње нич ног до ка зног ма те ри ја ла 

по треб но је из дво ји ти ону ко ја је нај ве ро ват ни ја. Хи по те зе мо ра ју 
ис пу ни ти сле де ће зах те ве: 

1. пој мов на ја сност хи по те за;
2. ем приј ска про вер љи вост;
3. оп ти мал на од ре ђе ност;
4. ускла ђе ност са рас по ло жи вом тех ни ком и 
5. ускла ђе ност са на уч ном те о ри јом.8)

5.2.Прилог:Фазенаучно-емпиријскогистраживања

Фа зе на уч но-са знај ног про це са (на уч ног ис тра жи ва ња) су:
1. Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња;

7) Упо ре ди: др Јо ви ца Ла зић, др Дра ган Су бо тић: Ме то до ло ги ја ме наџ мен та, Бе о град, 
1998. стр. 4-47.

8)  Др Ми лош Илић: На уч на ис тра жи ва ња, Бе о град, 1994, стр. 96. Упо ре ди: др Јо ви ца Ла-
зић, др Дра ган Суботић: Ме то до ло ги ја ме наџ мен та, Бе о град, 1997. стр. 4-47.
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2. Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња (те о риј ско и опе ра ци о-
нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња);

3. Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња;
4. Де фи ни са ње ци ље ва ис тра жи ва ња;
5. При ку пља ње на уч них оба ве ште ња, на уч них чи ње ни ца и 

дру гих по да та ка од зна ча ја за пред мет ис тра жи ва ња, уз ко-
ри шће ње раз ли чи тих ме то да ис тра жи ва ња;

6. Об ра да при ку пље них по да та ка;
7. Де фи ни са ње на уч них за ко на;
8. На уч но об ја шње ње – на уч но от кри ће и на уч но пред ви ђа ње;
9. Пре зен ти ра ње на уч но-ис тра жи вач ких ре зул та та.9)

Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња представља кон цеп ту-
а ли за ци ју про бле ма ис тра жи ва ња пу тем тро стру ког при сту па: а) 
иден ти фи ка ци ја основ них хи по те тич ких ста во ва о пред ме ту ис-
тра жи ва ња; б) де фи ни са њу зна ча ја ис тра жи ва ња; и в) кон сул то ва-
њу ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња.

Хи по те тич ки ста во ви 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, осо би на 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. Та ко, хи по те за по се ду је три зна чај не функ ци је: 
а) про ши ру је по сто је ће са зна ње; б) пре ва зи ла зи не до стат ке прет-
ход но сте че ног са зна ња; в) на ме ће ме то до ло шки зах тев за стал ним 
про ве ра ва њем ва лид но сти већ сте че ног са зна ња.

Зна чај ис тра жи ва ња се од но си на ис тра жи ва ње пој ма зна чај-
но сти по сма тра ног пред ме та у на уч ном и дру штве ном сми слу.

Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња се за сни ва на те о риј ском и 
опе ра ци о нал ном од ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња. Пр во се од но си 
на де фи ни са ње и упо тре бу ка те го ри јал но-пој мов ног апа ра та а дру-
ги на кон кре ти за ци ју и спе ци ја ли за ци ју ис тра жи вач ког про бле ма. 

Основ на су пра ви ла де фи ни са ња: 
1. де фи ни са ње мо ра да из ра зи су шти ну оно га што се де фи ни-

ше; 
2. де фи ни ци ја не сме би ти цир ку лар на;
3. де фи ни ци ја не сме би ти из ра же на не га тив ним тер ми ни ма 

ако мо же да се из ра зи по зи тив ним тер ми ни ма;
9)  Др Дра ган Су бо тић, По сло ва ети ка и ве шти не ко му ни ци ра ња, Бе о град, 2007. стр. 31.
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4. де фи ни ци ја не сме да бу де из ра же на не ја сним или фи гу ра-
тив ним је зи ком.10)

Ци ље ви ис тра жи ва ња се мо гу по де ли ти на те о риј ско и ем пи-
риј ско, као и на фун да мен тал но и при ме ње но. У на уч ном ис тра жи-
ва њу раз ли ку је мо на уч не и дру штве не ци ље ве. Пр ви су усме ре ни 
ка про це су на уч ног са зна ња, а дру ги на дру штве ну сре ди ну у ко јој 
се ре а ли зу је ис тра жи ва ње.

На уч ним об ја шње њем и раз у ме ва њем, као и на уч ним пред ви-
ђа њем на уч но от кри ће чи ни јед ну не де љи ву це ли ну. То се мо же 
илу стро ва ти ова ко:

Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња је зна ча јан из не ко ли ко раз-
ло га: пре ци зни је се де фи ни ше пред мет ис тра жи ва ња; до при но си 
се кон кре ти за ци ји пред ме та ис тра жи ва ња; от кри ва ју се но ве ди-
мен зи је пред ме та ис тра жи ва ња, и, ре ва ло ри зу ју се до та да шња на-
уч на са зна ња. Хи по те зе у за ви сно сти од пред ме та ис тра жи ва ња 
мо гу би ти те о риј ске и ем пи риј ске, док њи хо ва ло гич ка при ро да 
ука зу је на дво стру ку при ро ду: од им пли ка ци о них, ин дук тив но-де-
дук тив них до мо гу ћих, ве ро ват них и слу чај них.

Научна хипотеза као са знај на на уч на прет по став ка по ла зи од 
на уч них са зна ња нео п ход них не са мо за на уч но об ја шње ње и раз у-
ме ва ње, већ и на уч но пред ви ђа ње. 

5.3.Прилог:Основнефазепримењенихистраживања

Основ не фа зе при ме ње них ис тра жи ва ња су:
1. Про јек то ва ње ис тра жи ва ња;
2. Пред ис тра жи ва ње;
3. При ку пља ње по да та ка;
4. Сре ђи ва ње и об ра да по да та ка;
5. Ана ли за по да та ка и за кљу чи ва ње;
6. Из ве штај о ис тра жи ва њу и 
7. При ме на ре зул та та ис тра жи ва ња.

10)  Др Дра ган Су бо тић: По слов на ети ка и ве шти не ко му ни ци ра ња, Бе о град, 2007, стр. 35, 
а пре ма: Ђ. Шушњић: Кри ти ка со ци о ло шке ме то де, 1973, стр. 21.
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Ка да се на ло жи или одо бри не ко ис тра жи ва ње по ла зи се од 
са мог про бле ма. Ис тра жи вач мо ра да ра ди да са гле да це ли ну про-
бле ма. 

а) Ло ка ци ја про бле ма – је сте по че так ње го вог фор му ли са ња.
б) Су шти на про бле ма – је сте нај ва жни ји део фор му ли са ња. 

Тре ба до ћи до ње го ве су шти не. То зах те ва да се ја сно ис ка-
жу све чи ње ни це или су прот но сти ко је га чи не.

в) Хи по те тич ки ста во ви – се увек мо гу на ћи за сва ки про блем, 
јер у сва ком про бле му има те о риј ских и прак тич них са зна-
ња ко ја се да ју у ви ду ста во ва. 

г) Основ ни хи по те тич ки став – фор му ли ше се за основ но пи-
та ње ко је је ис так ну то на кра ју ана ли зе су шти не про бле ма. 
У прак си на ру чи лац из бе га ва ја сно фор му ли са ње про бле ма.

д) Ре зул та ти ра ни јих ис тра жи ва ња – мо ра ју се са гле да ти, јер 
мо жда је не ко већ ре а ли зо вао лич но ис тра жи ва ње.

ђ) Зна чај ис тра жи ва ња – је за вр шни део фор му ла ци је про бле-
ма ис тра жи ва ња. Мо же се из ву ћи и из оно га што је на ру чи-
лац дао као циљ. 

Ци ље ви ис тра жи ва ња 
Ис тра жи ва ње се че сто де фи ни ше и као „ак тив ност у ре ша ва-

њу про бле ма ко ја во ди но вом зна њу ко ри сте ћи се ме то да ма ис пи-
ти ва ња ко је про у ча ва о ци у тој обла сти при хва та ју као аде кват не“ 
од но сно, на уч но ис тра жи ва ње је „си сте мат ска, кон тро ли са но, ем-
пи риј ско и кри тич но ис пи ти ва ње хи по те тич ких ста во ва о прет по-
ста вље ним од но си ма из ме ђу при род них фе но ме на“ или, се схва-
та као си сте мат ски, кри тич ки, кон тро ли са ни и по но вље ни про цес 
сти ца ња но вих зна ња, нео п ход них (а по не кад и до вољ них) за иден-
ти фи ко ва ње, од ре ђи ва ње и ре ша ва ње на уч них (те о риј ских ем пи-
риј ских) про бле ма.11)

Хи по те зе су не за о би ла зан део на уч не за ми сли и чи не око сни-
цу на уч ног са зна ња. Оне су, de fac to, иде је ко је во де ис тра жи ва ча 
ка ре ше њу пред ме та ис тра жи ва ња че сто има ју пре су дан зна чај у 
пла ни ра њу и ре а ли зо ва њу ис тра жи ва ња. Овај пре глед фа за на уч-
ног, од нсо но ем пи риј ског ис тра жи ва ња по ка зу је њи хов зна чај у 
про јек то ва њу ис тра жи ва ња, као оп ти ма лан и ефи ка сан на чин до-
лак са до на уч них са зна ња.

11) Др Драган Суботић: “Примењена корпоративна пословна етика”, у: “Пословна 
економија”, бр. 1/2009 стр. 295-297.
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