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1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
МЕТОДОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

На основу чињенице да се методологија не може ослањати само на 
изучавање истраживачких искустава у току истраживачког процеса неког 
конкретног проблема из одређене науке, научне дисциплине, закључујемо 
о неопходности постојања методолошких научних истраживања као посеб-
не врсте научних истраживања.1 Методологија као наука мора да спроводи 
и тзв. специфична методолошка истраживања у којима се конкретно истра-
жују неке од научних метода истраживања, као што је случај када истра-
жујемо анкетарску грешку приликом примене разних облика анкете, или 
када истражујемо разлике у опажањима разних посматрача приликом пос-
матрања неке појаве, иако се за посматрање увек користе врло прецизне 
технике и инструменти. 

Предмет методолошких истраживања су процеси, тј. процедуре: 1) кон-
цептуализације и реконцептуализације, 2) израде пројекта истраживања, 
као и структуре и форме тих пројеката, 3) токови реализације истраживања 
и 4) карактеристике, могућности и практиковање одређених методолошких 
концепата (Лазовић Јовић 2018: 454).

На основу ових карактеристика, може се извести закључак да су сва ме-
тодолошка истраживања заправо мета-методолошка, а да истраживања о 
методу припадају мета-методологији.

Могли бисмо даље да кажемо да постоје:

1) истраживања уопште;
2) двојна истраживања и 
3) искључиво (специјална) методолошка истраживања. 

Основни предмети методолошких истраживања јесу мотиви и инспира-
ције за истраживање, пројектни задатак и идејни пројект, изведени пројекат, 
парцијална истраживања, као и целовита истраживања. И у методолошким 
истраживањима користе се све методе, технике, инструменти и поступци 
који се користе и у другим истраживањима, па их на основу тога можемо 
поделити на она у којима се користи:

а) само једна метода; 
б) више метода;

1 Гордић, Термиз и Танчић истичу да научна истраживања „имају утврђену структуру 
и процедуру, дефинисане критеријуме избора и вредновања и норме поступања. Она 
су увек мање или више у функцији развоја науке и научног сазнања, чак и када су по 
типу акциона истраживања. Научна истраживања најчешће се одигравају у оквиру 
једне науке – научне дисциплине, мада им предмет може бити и интрадисциплинаран, 
односно мултидисциплинаран. Међутим, до сада није познато истраживање које би 
обухватило цео предмет корпуса наука“ (Гордић–Термиз и др. 2016: 43).
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в) само једна техника;
г) више техника;
д) уз примену техничких средстава и
ђ) без примене техничких средстава.

На основу предмета методолошких истраживања можемо говорити 
о истраживањима: а) реалних предмета, било да се ради о предметима из 
политичке стварности, било да је реч о предметима из методологије (као 
што су пројекат истраживања, структура и облик пројекта, методе истра-
живања...) и б) критичка истраживања, у којима се може разматрати допри-
нос неке научне теорије научној истини, мерење утицаја и ваљаности те 
теорије, итд. 

У сфери тзв. методолошких истраживања обрађује се и питање страте-
гије методологије и њеног развоја и међузависност развоја науке и методо-
логије. Ово питање, заправо, је кључно питање мета-теорије. 

Можемо говорити о неколико битних предмета методолошких истра-
живања:

1) предмет могу бити процеси пројектовања (односно, концептуализа-
ција и реконцептуализација, пројекат истраживања);

2) истраживање метода;
3) истраживање техника;
4) у политикологији нарочито значајно, истраживање резултата и при-

мена резултата. 

На основу претходно реченог, издвојили смо три типа методолошких 
истраживања:

1) када истражујемо одређену методу или технику као предмет истра-
живања,

2) истражујемо предмет, тј. сегмент неке науке у којима се истовремено 
користи више метода истраживања, па упоређујемо успешност тих метода 
међусобно, и

3) истраживања у којима је употребљена једна метода, па се уз сазнање 
о предмету истраживања сазнаје и о успешности те методе (Лазовић Јовић 
2018: 455).

Истраживање резултата и примене резултата везујемо за врсте истра-
живања које смо извели на основу критеријума функције истраживања у 
развоју науке, а према коме смо истраживања поделили на: а) фундамен-
тална, б) примењена и в) развојна истраживања. Ово је једина подела која 
је преузета из природних наука. Фундаментална истраживања постављају 
законе, основне принципе и постулате у одређеној сфери. Примењена 
истраживања на основу законитости, принципа и постулата припремају  
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истраживање за практичну примену. Развојна истраживања на основу 
практичне примене резултата фундаменталних и примењених истражи-
вања развијају и усавршавају даље могућности њихове примене. Можемо 
рећи да су сва истраживања, заправо, развојна, јер се кроз свако истражи-
вање сазнаје више и о методологији и о науци у оквиру које се истражи-
вање врши. Кроз развојна истраживања се методологија развија. Такође 
се развија и појава, тј. предмет који се истражује, али и способности делат-
ности које се обављају приликом истраживања. Овој подели додајемо још 
и акциона истраживања која имају за циљ промену истраживане појаве и 
интервенцију у стварности.

2. ТЕОРИЈСКА И ЕМПИРИЈСКА  
МЕТОДОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Научна истраживања усмерена су првенствено на стицање научних саз-
нања о разним предметима из целокупне објективне стварности. С друге 
стране, свако научно сазнање је променљиво, оно се развија, мења, прила-
гођава, или настаје на основу праксе. Људске потребе се мењају и развијају, 
па се тако и научна сазнања шире на нове сфере и прате друштвени развој. О 
томе Богдан Шешић говори на следећи начин: „Суштина развитка сазнања 
састоји се у процесу појављивања и решавања разлике, супротности и про-
тивречности између старе теорије (појма, суда, система судова или прин-
ципа) и података које даје нова пракса сазнања (опажања, експеримента)“ 
(Шешић, 1971: 370).

Не постоји теорија потпуно независна од праксе и обратно. Оне су 
међусобно условљене, упућене једна на другу и на тај начин могу и подићи 
једна другу на виши ниво. Затим, и свако научно истраживање се може дефи-
нисати као специфичан облик научне делатности за који је, између осталог, 
карактеристична и врло интензивна интеракција између теоријске и прак-
тичне, емпиријско-чулне делатности. У реализацији научног истраживања 
могуће је констатовати три фазе: 1) фаза теоријских активности, 2) фаза ем-
пиријских активности и 3) теоријско-емпиријска фаза. Дакле, свако научно 
истраживање се може дефинисати као специфичан облик научне делатности 
за који је, између осталог, карактеристична и врло интензивна интеракција 
између теоријске и практичне, емпиријско-чулне делатности. Када говори-
мо о том специфичном односу између теорије и праксе у истраживању мо-
рамо указати на неколико битних чињеница. Прво, теорија и пракса су, као 
што смо видели, предмет истраживања. Друго, теорија и пракса су полазни 
основ и усмеритељ истраживања. На основу реченог, можемо констатовати 
неколико ствари:
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1) можемо говорити о теоријским и емпиријским методолошким истра-
живањима;

2) не постоје чисто теоријска нити чисто емпиријска истраживања, јер 
се теорија и емпирија стално прожимају и једна представља услов опстанка, 
развитка и унапређења друге.

Зашто нема чистих теоријских и емпиријских истраживања? Можемо 
уочити два битна разлога: прво, свака истраживана појава мора на неки 
начин да се манифестује, односно, неопходно је да за њу постоје одређени 
индикатори, који су у теоријским истраживањима теоријски ставови које 
проучавамо (ти ставови су негде записани, дакле, материјално постоје); а 
друго, у сваком научном истраживању (наглашавамо да треба водити рачуна 
о разлици између истраживања уопште, стручних и научних истраживања) 
морају бити примењене одговарајуће научне методе истраживања. 

Покушајмо да дефинишемо теоријска и емпиријска методолошка ис-
траживања. Можемо истаћи да су теоријска истраживања2 сва истраживања 
која проверавају, продубљују, систематизују и стварају нова научна сазнања 
о процесима научног сазнања, тј. научног истраживања. Конкретније рече-
но, теоријска истраживања се баве истраживањем извора теорије, процеси-
ма њеног конституисања и развоја, структуром, формом, научним дометима. 

Емпиријска истраживања можемо дефинисати као она која практично 
разрађују и конкретизују технике, инструменте и поступке научног истра-
живања, односно, која се баве научно-истраживачком праксом и нормама 
понашања и активностима у самом истраживачком процесу. Емпиријска 
методолошка истраживања су ефикаснија уколико се ослањају на једну или 
више теорија при концептуализацији, пројектовању и самом истраживању 
одређеног предмета. 

Као непосредно емпиријско методолошко истраживање третира се рад 
интервјуера, анкетара и посматрача, јер имају иста чула као истраживач, 
обучени су за рад, знају циљеве истраживања, које податке треба користити, 
односно, шта може да уђе у резултате.

На основу овог кратког осврта на теоријска и емпиријска истражи-
вања, можемо поставити неколико значајних питања. Прво, да ли предмет 

2 Гордић, Термиз и Танчић сматрају да су теоријска истраживања „нужно аналитичко- 
-синтетичка, апстрактна, класификаторско типолошка, дедуктивна и индуктивна, а 
могу бити, а често и јесу, генерализаторска. Отуда и захтев да се у истраживању веома 
коректно примењују основне научне методе. У теоријским научним истраживањима 
здушно се, експлицитно користе и све општенаучне методе. Непосредно се првен-
ствено примењују аксиоматска и аналитичко хипотетичка, а потом и хипотетичко-де-
дуктивна и статистичка метода. Стога је неопходан захтев да се те методе веома стро-
го и досљедно примењују. Свако теоријско истраживање у својој суштини има једну 
основну идеју односно конзистен систем идеје. Он се не може изразити без појмова, 
ставова, судова и закључивања“ (Гордић–Термиз и др. 2016: 189).
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теоријских истраживања истражујемо теоријски, односно, предмет емпи-
ријских истраживања истражујемо емпиријски? Да ли је могуће емпиријски 
предмет истраживати теоријски и обрнуто? Друго, значи ли то да су тео-
ријска истраживања чисто дедуктивна, а емпиријска чисто индуктивна? 

Појам теоријских истраживања некад се тесно везује за појам теорије, 
односно, поистовећује се са мисаоним активношћу човека, којом се настоји 
доћи до битних научних сазнања о појавама, процесима и предметима о 
којима се мисли. Претежно теоријска научна истраживања могу се бавити 
следећим питањима, тј. предметима:

– постављање хипотеза,
– настанак научних теорија и закона,
– суштина сазнајног процеса и развој сазнања.
Теоријска методолошка истраживања баве се конституисањем хи-

потетичког оквира, а затим се, кроз процес верификације тих хипоте-
за долази до објашњења истраживане појаве. Теоријским научним ме-
тодолошким истраживањима могу се: 1) проверавати ставови теорије;  
2) критиковати одређена теорија или делови теорије, при чему не мислимо 
само на негативну, деструктивну критику, већ истичемо да критика може 
бити и позитивна и 3) проширивати и продубљивати теорије. Дакле, тео-
ријска методолошка истраживања баве се обрадом свих методолошких 
проблема, од опште методологије, преко посебних до специјалних мето-
дологија. У оквиру методолошких проблема, баве се нарочито питањима 
општих и посебних метода научног сазнања. Разрада и даље проучавање 
свих теорија, схватања или учења и могућа је и нужна, не само у окви-
ру опште методологије, већ нарочито у оквиру посебних и специјалних  
методологија.

До каквих сазнања долазимо у теоријским, односно, емпиријским ис-
траживањима?

Код емпиријских истраживања сва научна сазнања требало би да потичу 
од практичне делатности, ослањајући се на праксу и требало би да буду и 
проверена у пракси. Таква сазнања су практична и одликују се практичном, 
односно, реалном истинитошћу.3

Код теоријских истраживања научно сазнање не потиче из практичне 
делатности и не проверава се у пракси, па се такво научно сазнање одликује 
теоријском истинитошћу (Шешић 1971: 196).

У вези са овим, намећу се следећа питања:

3 Шешић говори о томе да морамо разликовати практична и теоријска сазнања, те да се 
практична сазнања одликују практичном истинитошћу, док се теоријска одликују те-
оријском истинитошћу. (Видети: др Б. Шешић, Општа методологија, Научна књига, 
Београд, 1971, 196)
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1) да ли емпиријским истраживањима долазимо само до емпиријских 
научних сазнања, а теоријским само до теоријских?

2) јесу ли теоријска сазнања непрактична, немају никакву примену у 
пракси?

3) јесу ли емпиријска и теоријска сазнања независна једна од других? 

Ако говоримо о чисто емпиријским истраживањима, онда би њихова на-
учна сазнања требало да буду само практична, као што би теоријска требало 
да долазе до теоријских сазнања.

Важно је напоменути да свако истраживање теорије, заправо, касније 
служи за обликовање праксе. Људска пракса је и основни извор теоријских 
истраживања. Она су заснована на пракси људског научног мишљења и зато 
потичу из праксе. Тако је и научно сазнање које је резултат истраживања ми-
саоно-практично. Ни једно сазнање није потпуно апстрактно и формално, 
без обзира на то колико је опште. Оно је увек, макар и индиректно, резултат 
практичне делатности људи. Тако смо поново дошли до нашег закључка, да је 
свако истраживање саставни део теорије, али и значајни део људске праксе.

За методолошка истраживања можемо рећи да долазе претежно до те-
оријских научних сазнања, која би требало да се непосредно потврђују у 
мисаоној научној пракси, а не у другим видовима практичне људске делат-
ности. Међутим, већина тих научних ставова и принципа до којих се дошло 
у методолошким истраживањима потврђују се у неком наредном научном 
истраживању које је, како смо видели, и практично-чулна делатност. 

Теоријско сазнање, које би требало да буде резултат теоријских истра-
живања, односи се на логички садржај теоријског става у вези са одредбама 
неког предмета истраживања и на његово слагање или неслагање са принци-
пима науке на коју се тај став односи. Апсолутна, општа теоријска сазнања 
не могу бити потврђена у пракси, али постоје теоријска научна сазнања која 
се делимично могу практично потврдити, и она, која се могу потпуно про-
верити и потврдити у пракси. Ово нас доводи до још једне неспорне чиње-
нице у вези са повезаношћу емпиријских и теоријских истраживања, а која 
се односи на развитак самог сазнања. Развитак сазнања, најкраће речено, 
састоји се у решавању дилема и противречности између старе, постојеће те-
орије и чињеница до којих се долази кроз нова практична сазнања. Увек до 
промена долази на основу нових сазнања, а тако настају и научне теорије, 
па и читаве науке. Сви, чак и најапстрактнији појмови, ставови, принципи, 
теорије, итд. засновани су на емпиријским чињеницама до којих долазимо 
на основу неке практичне делатности, нпр. опажањем или експеримен-
том. Управо то омогућава и развој научног сазнања, његово проширивање 
и мењање. Наравно, није довољно само искључиво ослањање на прак-
су, јер то онда доводи до недовољно поуздане и проблематичне теорије. 
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Практична сазнања се узимају у обзир, али се верификација тих сазнања 
мора извршити теоријским поступком анализе.

Теоријска истраживања би требало, по дефиницији, да се баве само 
изучавањем теорије, тј. мисаоних сазнања о неком предмету. Да ли то онда 
значи да та истраживања не могу имати практични предмет истраживања и 
да се сазнања до којих долазе састоје само од система научних, теоријских 
поставки, ставова, судова и закључака о неком предмету?

Теоријска истраживања увек се односе на неки одређени предмет или 
врсту предмета и заснована су на неком општем ставу, принципу или закону, 
али исто тако узимају у обзир и посебне и појединачне ставове о предмету. 
Управо преко тих ставова теоријско истраживање остварује везу са реалним 
друштвеним, односно, политичким предметом. Већ из овога видимо да тео-
ријска истраживања представљају сложен сазнајно-практичан процес.

С друге стране, емпиријска истраживања морају се заснивати на вели-
ком броју чињеничких, емпиријских ставова како би се могло извести ваља-
но научно сазнање. У извођењу научних закључака емпиријске чињенице су 
основа, а уопштавање ставова има значајну улогу у процесу стицања научног 
сазнања. Можемо рећи да научна сазнања емпиријских истраживања нису 
само емпиријско-индуктивна, већ и аналитичка и генерализаторска. Ово је 
нарочито важно у друштвеним наукама, где се не тежи само дескрипцији 
истраживаних појава, већ се тежи објашњењу и предвиђању – а за њих није 
довољна само (емпиријска) индукција. И код емпиријских истраживања 
постоје општи ставови, научни принципи и закони који представљају полаз-
ну основу истраживачког процеса, јер се без тога ниједно истраживање не 
може ни започети ни спровести. Гордић, Термиз и Танчић су на становишту 
да „научна емпиријска истраживања друштва су строжије организована, са 
одређенијим процедурама, са одређенијим методолошким нормама (не само 
логичким) и са наглашеном оријентацијом на чињеничним подацима и њихо-
вој обради. Емпиријска истраживања су у основи индуктивна или бар у њима 
индукција и генерализација играју битну улогу. Она су несумњиво обавезна 
да користе општенаучну статистичку методу, па самим тим морају уважити и 
поступке квантификације. То није обавеза теоријских истраживања, осим у 
строго одређеним случајевима. За емпиријска истраживања је битан «терен-
ски рад», непосредно општење са одређеним манифестацијама истраживане 
појаве (истраживаних појава). Даље, емпиријска истраживања су, по прави-
лу, ужих могућности обухвата од теоријских, те су парцијалнија, а њихови ре-
зултати су нижег степена општости“ (Гордић–Термиз и др. 2016: 191).

Научна истраживања могу бити претежно теоријска или претежно емпи-
ријска и зато говоримо о теоријско-емпиријским, односно, емпиријско-тео-
ријским истраживањима. Теорија и реалне друштвене, тј. политичке чињенице 
нису супротне и супротстављене, већ међусобно повезане. Ниједна теорија 
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није чисто мисаони систем принципа, ставова, судова, закона, итд. Теоријска 
истраживања реалних појава и процеса баве се истраживањем тих појава на ос-
нову сазнатих и утврђених чињеница, али се ослањају и на теорију о њима. Сва 
методолошка научна истраживања, у крајњој линији, баве се и проблематиком 
односа и веза између емпиријских чињеница и научне теорије и заснована су 
управо на њиховом међусобном односу, без обзира да ли је њихов предмет ис-
траживања научна теорија или нека реална политичка појава, тј. процес. 

Процес настанка научног сазнања у теоријско-емпиријским (или емпи-
ријско-теоријским) истраживањима одиграва се кроз следеће процесе:

1. анализа емпиријских чињеница;
2. постављање хипотеза на основу тих чињеница;
3. емпиријски проверена хипотеза се теоријски доказује.

Свако научно сазнање, дакле, настаје на основу емпиријских чињеница 
и њихове анализе, али и на основу општих закона и принципа који су по-
лазна тачка у истраживању политичких (и свих других) појава и процеса, тј. 
предмета истраживања. 

Теоријска истраживања су претежно дедуктивна, док су емпиријска 
претежно индуктивна, али ми се и даље придржавамо ранијег става да су сва 
истраживања теоријско-емпиријска, односно, дедуктивно-индуктивна, а да 
смо њиховом појмовном раздвајању прибегли из чисто аналитичких разлога 
како бисмо их што боље објаснили.

Емпиријска методолошка истраживања углавном су представљена кроз 
низ емпиријских, систематизованих и строго утврђених радњи с циљем да 
се конституишу научна сазнања о научној пракси, која ће послужити као 
основа за дефинисање и редефинисање одређених појмова који се у тео-
рији користе. Карактеристике теоријског истраживања можемо препозна-
ти већ у самом пројектовању истраживања, када говоримо о теоријском 
одређењу предмета. Чисто емпиријских истраживања нема зато што она и 
у току прибављања података и у току реализације користе теоријске ставо-
ве. Ти ставови истраживањем могу бити потврђени, промењени или могу 
настати нови ставови који постају део те теорије. Свака генерализација на 
основу емпиријских података може се сматрати теоријским радом.

Теоријска истраживања користе статистичку општенаучну методу, а за 
прибављање података испитивање и анализу садржаја докумената. Нарав-
но, истовремено се користе и готово све основне методе сазнања. На тај се 
начин у теоријско истраживање уводи емпиријска компонента. Ипак, овде 
морамо додати и констатацију да су теоријска истраживања по свом карак-
теру најтежа и научно најзначајнија, јер доносе нова општа научна сазнања. 
У њима се истраживач строжије придржава свих основних методолошких 
начела и зато она имају велики допринос управо у методолошком погледу.
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Теоријска и емпиријска методолошка истраживања баве се процесом 
истраживања, али и свака фаза истраживачког процеса може бити предмет 
посебног истраживања. Нпр. прва фаза истраживања је претежно теоријска, 
и ако је она предмет методолошког истраживања, онда га је могуће окарак-
терисати као теоријско истраживање. С друге стране, реализација и приба-
вљање података углавном су емпиријске природе и тада истраживање може-
мо назвати емпиријским.

И политиколошка истраживања указују на специфичан однос између 
теорије и праксе, па се тако ни политиколошка истраживања (истраживања 
у политичкој науци, тј. истраживања политичких појава и процеса) не могу 
окарактерисати као чисто теоријска, односно, чисто емпиријска истражи-
вања. Предмет истраживања у политичким наукама јесте политичка пракса, 
али се политичка теорија схвата као њен саставни део. Политичка теорија 
има неоспорно велики утицај на политичку праксу, па зато и чини саставни 
део политиколошких истраживања. Под њеним утицајем долази до мењања 
политичке праксе, али и одступања политичке праксе од научне теорије 
стални су предмет политиколошких истраживања. 

3. МЕТОДОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
ПРЕМА СВРСИ У НАУЧНОМ САЗНАЊУ

Методолошка истраживања имају још једно битно својство. Рекли смо 
да се сва политиколошка истраживања у исто време могу сматрати и јесу 
методолошка акционих истраживања научна истраживања. Исто тако, и сва 
методолошка политиколошка истраживања имају, посредно или непосред-
но, својства.4 Стога, методолошка научна истраживања могу имати бар једну 
од две сврхе: прво, она могу унапређивати и развијати научно-методолошко 
сазнање и друго, она могу проверавати употребљивост и функционалност 
већ постојећег научно-методолошког сазнања.

С тим у вези, рекли бисмо да је улога и функција методолошких научних 
истраживања:

– да се научно истраживање заврши са истинитим резултатом како би се 
могао искористити за решавање практичних питања, и

– резултати методолошких научних истраживања треба да помогну да 
се од фундаменталних истраживања лако пређе на примењена и развојна ис-
траживања.

4 О акционим истраживањима видети: Е. Лазовић-Јовић, Специфичности акционих ис-
траживања у политиколошким и социјалним истраживањима, магистарска теза, ФПН, 
Београд, 2005. 
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На основу критеријума сврхе, методолошка истраживања можемо по-
делити на:

а) основна и 
б) корективна.

Научно-методолошка истраживања представљају основу за сва друга 
истраживања, па и за практично деловање.

По аналогији са акционим истраживањима, извршили смо поделу мето-
долошких истраживања која могу бити:

1. дијагностичка и
2. прогностичка методолошка истраживања.

Сва методолошка истраживања, без обзира ком типу припадају, одвијају 
се по свим фазама које морају да имају научна истраживања и морају имати 
пројекат истраживања као сва научна истраживања.

Дијагностичка методолошка истраживања могу имати карактер вери-
фикаторних и хеуристичких истраживања. Дакле, она могу бити и основна 
и корективна. Њима можемо потврђивати досадашња научна сазнања о 
предмету истраживања, или, можемо доћи до нових сазнања која ће допри-
нети изучавању разних предмета у методологији, научној теорији неке на-
уке или научне дисциплине, или приликом изучавања предмета неке науке. 
Циљеви ових истраживања могу бити и научна сазнања која би послужила 
као основа за предузимање одговарајућих акција.

Прогностичка методолошка истраживања могу имати само хеуристич-
ки карактер. Дијагностичка и прогностичка истраживања чија је сврха при-
према научне основе за политичку акцију имају у сваком друштву значајну 
улогу. О специфичностима односа унутар политиколошких истраживања 
неће детаљније бити речи у тексту, али ћемо овде само напоменути да ова 
методолошка истраживања могу бити корисна и за носиоце политичке 
моћи, односно, власти, али и за све оне на које власт утиче својим дело-
вањем, или на које се дотично истраживање односи. У идеалној ситуацији 
ове би се ствари поклопиле, али смо сведоци да врло често то није случај. 
Зато у класификацију уводимо још једну врсту методолошких научних ис-
траживања, а то су инструментална истраживања. Ова истраживања треба 
схватити као инструмент спровођења политичке акције. Она су по свом 
карактеру манипулативна, односно, строго инструментална и имају значај-
ну улогу у политици, јер омогућавају да се спроводи одређена политичка 
акција која треба да произведе одређени ефекат. Зато оваква истраживања 
могу бити и искључиво методска, тј. имати само практичне циљеве.

Методолошка научна истраживања која имају и својства акционих 
истраживања као једну од својих одредаба садрже и друштвену, односно, 
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политичку акцију. Дакле, можемо рећи да таква истраживања активно 
учествују или се спроводе с намером да учествују у решавању друштвених 
проблема. Главна карактеристика и предност ових истраживања је у томе 
што се њима на неки начин превладава одвојеност између теорије и праксе, 
остварује се усавршавање и праксе и научног сазнања. У политичким нау-
кама ова истраживања могу имати значајну улогу за исход неке политичке 
акције. Научно-методолошка акциона истраживања се баве стицањем науч-
них сазнања, односно, научно-логичним утемељивањем сазнања о предмету 
истраживања. Зато дијагностичка методолошка истраживања имају за сврху 
припрему научне основе за акцију, док прогностичка методолошка истра-
живања припремају мере за примену у току намераване акције на основу 
научног сазнања.5

Као што се на основу претходног излагања може закључити, предност 
методолошких истраживања заснована је пре свега на њиховом истовреме-
ном доприносу науци, научном сазнању и политичким процесима, односно, 
на њиховој међусобној научној и практичној условљености.

4. МЕТОДСКА ИСТРАЖИВАЊА

Методика се, пре свега, бави проучавањем метода утицаја и деловања 
приликом практиковања појаве, промене или стварања одређене појаве. Из 
овог кратког подсећања шта је методика, закључујемо да су методска истра-
живања различита од методолошких, као и да су она један од практичних 
инструмената деловања на појаву. Циљ методологије је истинито сазнање 
о појави, дакле, научно сазнање, а методике утицај или чак стварање нове 
појаве, односно, процеса. Кључни моменат за наше разматрање методских 
истраживања крије се у чињеници да методика користи научна, односно, 
методолошка сазнања (резултате методолошких истраживања) и претвара 
их у методе практиковања, деловања и утицаја. Дакле, методика је заправо 
та која омогућава да се научна сазнања практикују. Она се састоји из сле-
дећих делова: 1. научног приступа и опште концепције; 2. искуства праксе 
деловања на појаву; 3. дефинисано опште очекивање и 4. оцене успешности 
(Термиз 2001: 13).

Методска истраживања, за разлику од методолошких научних истражи-
вања, баве се организовањем акција којима се утиче на побољшање или про-
мену појаве. Дакле, она су претежно или углавном емпиријска истраживања. 
Специфичност ових истраживања откривамо и у методама које користе,  

5 Карактеристике методолошких акционих истраживања утврдили смо на основу Е. Ла-
зовић-Јовић, Специфичности акционих истраживања у политиколошким и социјалним 
истраживањима, магистарска теза, ФПН, Београд, 2005. год.
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а то су претежно тзв. интервентне методе, односно, методе практиковања 
и (или) утицаја на појаву. За методска истраживања кажемо да она служе 
као инструмент, средство решавања неких практичних проблема људи и то 
путем разрађеног плана акције, саме реализације и оцене постигнутих ре-
зултата, тј. ефеката (позитивних и негативних). За ова истраживања такође 
можемо рећи да су акциона, као и да су заснована на поузданим, истинитим 
или бар вероватним сазнањима о предмету. Код методских истраживања 
нарочито долази до изражаја повезивање теорије и праксе што се види из 
нашег претходног става да свака акција почива на научним сазнањима. И код 
методолошких истраживања нагласили смо повезаност теорије и праксе, али 
се код њих ради о исраживачкој пракси и реализацији истраживања. Науч-
но-методолошка истраживања представљају основу за сва друга истражи-
вања, а методска за практично деловање, акцију. 

Као посебну врсту методских истраживања овде бисмо нарочито ис-
такли инструментална, манипулативна истраживања, која су инструмент 
спровођења одређене политике. Оваква истраживања лако постају моћно 
средство оних који владају и могу им омогућити да остваре своје циљеве 
на привидно легалан начин. Методска истраживања могу бити усмерена 
на побољшање истраживане ситуације, али такође могу усмеравати си-
туацију у жељеном правцу и на тај начин изгубити на потребној научној 
објективности. Методологија овде може имати значајну улогу, односно, 
методолошка истраживања која треба усмеравати на истраживање управо 
објективности у методским истраживањима. Нарочито су значајна струч-
на методолошка истраживања којима се стичу сазнања о одређеној струци 
(нпр. истраживања у социјалном раду), којима се долази до сазнања везаних 
за струку (правила, норме, принципи неке струке), а методика онда та пра-
вила примењује у пракси.
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TYPES AND CHARACTERISTICS OF METHODOLOGICAL RESEARCHES  
IN POLITICAL SCIENCES

Sum mary

The authors put emphasis on three types of methodological research:
– research of a particular method or a technique as the subject of research, 
– research of a subject i.e. a segment of a certain science that simultaneously uses several 

research methods, with subsequent intercomparison of the success of these methods, and 
– Research that applies to one method, is leading not only to knowledge about the subject 

of research, but also to knowledge about the success of this method.
It is important to state the following facts: 
– methodological research can be classified into theoretical and empirical one,
– it is not completely clear which criteria the above classification is based on, and 
– purely theoretical or purely empirical research does not exist because theory and em-

piria are inseparable, and one is essential for the survival, development, and advancement of 
the other. In addition, all methodological research in political science has, directly or indirectly, 
elements of action research. Therefore, methodological scientific research can have at least one 
of the following objectives: 

Firstly, to advance and develop methodological scientific knowledge, secondly, to verify 
the applicability and functionality of an already existing one. 

Depending on its objective, methodological research can be classified into basic and cor-
rective research, that is diagnostic and prognostic research, but we would also like to draw atten-
tion to instrumental, and manipulative research as well.

Key words: types of methodological research, basic, corrective, diagnostic and prognostic 
research, empirical and theoretical research, manipulative and method research. 
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