
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ 
ВИБІРКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ”

(для бакалаврів)

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2013



Підготовлено старшим викладачем кафедри соціології А. О. Снісаренко

Затверджено на засіданні кафедри соціології
(протокол № 22 від 25.12.09)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Снісаренко А. О. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи 
студентів з дисципліни “Організація та методи вибіркового дослідження”(для 
бакалаврів).   К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013. — 15 с. 

Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, 
тематичний план, зміст дисципліни “Організація та методи вибіркового 
дослідження”, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП),  2013

© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Організація та методи вибіркового дослі-
дження” входить до переліку дисциплін, що покликані підготувати 
фахівців-соціологів різного рівня.

Мета даного курсу — навчити студентів вибірковому методу, роз-
повісти про його можливості, практичне використання та ознайоми-
ти iз сучасними методами збору та обробки статистичної iнформацiї, 
плануванням статистичних обстежень.

Цей курс передбачає також формування практичних навичок з об-
ґрунтування параметрів відбору одиниць спостереження до вибірки, 
розрахунку обсягу вибіркової сукупності конкретного соціологічно-
го дослідження, помилки репрезентативності вибірки, здійснення ре-
монту та корегування вибірки.

Для контролю і самоконтролю якості засвоєння матеріалу кур-
су, розробка містить варіанти контрольних завдань, а також перелік 
контрольних запитань.

Основна увага приділяється методам конструювання вибірки й 
практиці їх застосування у реальних дослідженнях. Техніка побудови 
статистичних оцінок розглядається в мінімальному обсязі, необхід-
ному для розуміння принципів побудови вибірки.

Курс розрахований на 54 аудиторних години, з яких лекції склада-
ють — 36 годин, а семінарські заняття — 18 годин.

Протягом навчального семестру, студенти мають не лише засвої-
ти основні типи та підходи до конструювання вибіркової сукупності, 
застосування вибіркового методу в емпіричному соціологічному до-
слідженні, але й опанувати навички обчислення обсягу вибіркової су-
купності, розраховувати помилку репрезентативності вибірки, вміти 
створювати багатоступеневі вибірки та проводити дизайн вибірки.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИБІРКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ”
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Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль І. Сутність вибіркового методу та його 
роль в організації соціологічного дослідження

1 Обґрунтування застосування вибіркового методу
2 Властивості генеральної та вибіркової сукупностей
3 Власне випадкова вибірка

Змістовий модуль ІІ. Вибіркові методи із застосуванням 
елементу невипадковості

4 Механічна вибірка
5 Стратифікована вибірка
6 Серійна вибірка

Змістовий модуль ІІІ. Застосування невипадкових 
методів відбору при конструюванні вибіркової сукупності

7 Доступна вибірка 
8 Стихійна вибірка 
9 Цілеспрямована вибірка 
Разом годин: 54
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИБІРКОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ”

Змістовий модуль І. Сутність вибіркового методу та його роль в 
організації соціологічного дослідження

Тема 1. Обґрунтування застосування вибіркового методу

Необхідність застосування вибіркового методу в масовому дослі-
дженні. Теоретичні засади застосування вибіркового методу в соціо-
логії. Закон великих чисел. Поняття нормального розподілу. Загальні 
вимоги до об’єкту дослідження. Визначення типових характеристик 
об’єкта дослідження. Принцип випадковості.

Література [2; 4; 5; 17; 20; 21; 32; 33; 38; 39]

Теми рефератів
1. Типологія помилок у формуванні вибіркової сукупності: випад-

кові та систематичності.
2. Репрезентативність — основна вимога до вибіркової сукупності. 

Проблема забезпечення репрезентативності вибіркової сукуп-
ності в сучасних соціологічних дослідженнях.

3. Класифікація підходів до формування вибіркової сукупності.

Питання для самоконтролю
1. Необхідність застосування вибіркового методу в масовому дос-

лідженні.
2. Закон великих чисел.
3. Поняття нормального розподілу.
4. Загальні вимоги до об’єкту дослідження.
5. Визначення типових характеристик об’єкта дослідження.
6. Принцип випадковості.
7. Поняття скінченності генеральної сукупності.

Тема 2. Властивості генеральної та вибіркової сукупностей

Скінченність генеральної сукупності. Поняття одиниць відбору 
та одиниць спостереження. Помилки відбору. Типологія помилок 
у формуванні вибіркової сукупності: випадкові та систематичності. 
Надійність вибірки. Репрезентативність — основна вимога до вибір-



6

кової сукупності. Помилка репрезентативності. Класифікація підхо-
дів до формування вибіркової сукупності.

Література [1; 2; 6; 7; 11; 16; 27; 29; 34; 40; 41; 44]
Теми рефератів
1. Принципи жеребкування, таблиць випадкових значень, генера-

тора випадкових чисел при формуванні переліку одиниць від-
бору в масовому дослідженні.

2. Проблема розрахунку помилки репрезентативності власне ви-
падкової вибірки.

3. Критерії стійкості, незміщеності та ефективності оцінки репре-
зентативності вибірки.

Питання для самоконтролю
1. Поняття одиниць відбору та одиниць спостереження.
2. Помилки відбору.
3. Типологія помилок у формуванні вибіркової сукупності: випад-

кові та систематичності.
4. Надійність вибірки.
5. Репрезентативність — основна вимога до вибіркової сукупності.
6. Помилка репрезентативності.

Тема 3. Власне випадкова вибірка

Власне випадкова вибірка, як основа для формування всіх віро-
гіднісних типів вибірки. Визначення власне випадкової вибірки. За-
соби реалізації власне випадкового методу відбору. Принципи жереб-
кування таблиць випадкових значень, генератора випадкових чисел. 
Повторний та безповторний відбір. Моделювання випадковості. Меха-
нічний та територіальний відбір. Розрахунки помилки репрезентатив-
ності власне випадкової вибірки. Стійкість, незміщеність та ефектив-
ність оцінки репрезентативності вибірки. Розрахунки обсягу вибірки 
при застосуванні власне випадкового відбору. Корегування вибіркових 
показників. Недоліки та переваги застосування методу. 

Література [7; 8; 16; 22; 24; 30; 40; 42; 43; 52]
Теми рефератів
1. Розрахунки обсягу вибірки при застосуванні власне випадково-

го відбору(продемонструвати на довільному прикладі).
2. Умови підвищення точності вибіркових показників: основа для 

розрахунку помилки вибірки — середнє значення внутрішньо-
групових дисперсій.
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3. Застосування міжгрупової дисперсії, як фактор зниження по-
милки репрезентативності вибірки.

Питання для самоконтролю
1. Класифікація підходів до формування вибіркової сукупності.
2. Власне випадкова вибірка, як основа для формування всіх ві-

рогіднісних типів вибірки.
3. Визначення власне випадкової вибірки.
4. Засоби реалізації власне випадкового методу відбору.
5. Принципи жеребкування таблиць випадкових значень, генера-

тора випадкових чисел.
6. Повторний та безповторний відбір.
7. Моделювання випадковості.

Змістовий модуль ІІ. Вибіркові методи із застосуванням еле-
менту невипадковості

Тема 4. Механічна вибірка

Моделювання вибіркової сукупності. Поняття та розрахунок 
кроку вибірки. Специфіка розрахунку помилки репрезентативності 
вибірки. Визначення обсягу вибіркової сукупності. Проблема репре-
зентативності при механічному відборі: наявність системи в гене-
ральному розподілі ознаки.

Література [1; 3; 13; 18; 19; 24; 25; 28; 35; 37;54;56]

Теми рефератів
1. Визначення обсягу вибіркової сукупності при механічному 

відборі(продемонструвати на довільному прикладі).
2. Застосування міжгрупової дисперсії, як фактор зниження по-

милки репрезентативності вибірки.
3. Специфіка розрахунку помилки репрезентативності вибірки 

при механічному відборі(продемонструвати на довільному при-
кладі).

Питання для самоконтролю
1. Механічний відбір.
2. Коригування вибіркових показників.
3. Моделювання вибіркової сукупності.
4. Поняття та розрахунок кроку вибірки.
5. Специфіка розрахунку помилки репрезентативності вибірки 

при застосуванні механічного відбору.
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6. Проблема репрезентативності при механічному відборі: наяв-
ність системи в генеральному розподілі ознаки.

7. Визначення обсягу вибіркової сукупності при механічному від-
борі.

Тема 5. Стратифікована вибірка

Пропорційний та непропорційний стратифікований відбір оди-
ниць спостереження. Основа для групування одиниць генеральної 
сукупності. Особливості ознаки, що покладена в основу стратифіка-
ції. Умови підвищення точності вибіркових показників: основа для 
розрахунку помилки вибірки — середнє значення внутрішньогрупо-
вих дисперсій. Визначення обсягу вибірки при пропорційному та не-
пропорційному підході до формування страт вибіркової сукупності. 
Переваги та недоліки методу.

Література [1; 2; 7; 8; 16; 17; 21; 26; 32; 36; 46; 48; 56]
Теми рефератів

1. Визначення обсягу вибірки при пропорційному та непро пор-
цій ному підході до формування страт вибіркової су куп ності 
(продемонструвати на довільному прикладі).

2. Умови підвищення точності вибіркових показників при страти-
фікованому відборі: основа для розрахунку помилки вибірки — 
середнє значення внутрішньо групових дисперсій.

Питання для самоконтролю
1. Пропорційний та непропорційний стратифікований відбір оди-

ниць спостереження.
2. Визначення обсягу вибірки при пропорційному та непропо-

рційному підході до формування страт вибіркової сукупності.
3. Переваги та недоліки методу стратифікованої вибірки.
4. Умови підвищення точності вибіркових показників: основа для 

розрахунку помилки вибірки — середнє значення внутрішньо-
групових дисперсій.

5. Особливості ознаки, що покладена в основу стратифікації.
6. Стратифікація на першому щаблі вибірки.
7. Стратифікація на проміжних щаблях вибірки.

Тема 6. Серійна (кластерна) вибірка

Основа відбору — соціальна група. Суцільне та вибіркове покрит-
тя елементів кластеру. Вимоги до генеральної сукупності при засто-
сування кластерного підходу. Застосування міжгрупової дисперсії, 
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як фактор зниження помилки репрезентативності вибірки. Розраху-
нок обсягу вибірки. Переваги та недоліки методу.

Комбінування кластерного та стратифікованого підходу — багато-
рівнева вибірка.

Література [2; 3; 5; 9; 10; 14; 22; 25; 39; 42; 45; 49; 50]
Теми рефератів
1. Особливості апріорного та апостеріорного відбору при квотній 

вибірці.
2. Застосування між групової дисперсії, як фактор зниження по-

милки репрезентативності вибірки(продемонструвати на до-
вільному прикладі).

Питання для самоконтролю
1. Основа відбору одиниць спостереження в кластерній вибірці.
2. Суцільне та вибіркове покриття елементів кластеру.
3. Вимоги до генеральної сукупності при застосування кластерно-

го підходу.
4. Застосування міжгрупової дисперсії, як фактор зниження по-

милки репрезентативності вибірки.
5. Розрахунок обсягу кластерної вибірки.
6. Комбінування кластерного та стратифікованого підходу — бага-

торівнева вибірка.

Змістовий модуль ІІІ. Застосування невипадкових методів 
відбору при конструюванні вибіркової 
сукупності

Тема 7. Доступна вибірка

Класифікація методів невипадкового відбору. Фактори визначен-
ня сутності невипадкового відбору. Доступність респондента — основ-
ний критерій застосування методу. Процедура визначення обсягу ви-
бірки. Сфери застосування доступної вибірки. Переваги та недоліки 
методу.

Література [1; 5; 9; 13; 14; 16; 18; 20; 29; 47; 52; 54; 57]
Теми рефератів
1. Проблема впливу локального руху населення на якість вибірко-

вого дослідження.
2. Проблема важкодоступних респондентів.
3. Організація вибірки за місцем роботи, навчання чи служби.
Питання для самоконтролю
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1. Класифікація методів невипадкового відбору.
2. Фактори визначення сутності невипадкового відбору.
3. Процедура визначення обсягу доступної вибірки.
4. Сфери застосування доступної вибірки.

Тема 8. Стихійна вибірка

Контроль при стихійному відборі. Сфери застосування сти-
хійного відбору. Практична реалізація методу. Обмеження у застосу-
ванні методу. Переваги та недоліки.

Література [4; 7; 11; 13; 18; 32; 33; 38; 41; 55]

Теми рефератів
1. Сфери застосування стихійного відбору (продемонструвати на 

довільному прикладі).
2. Обмеження у застосуванні методу стихійного відбору.
3. Взаємозв’язок між проблемою, метою, об’єктом та предметом 

дослідження, генеральною сукупністю, гіпотезами, поняттями 
та показниками і обсягом вибіркової сукупності.

Питання для самоконтролю
1. Контроль при стихійному відборі.
2. Практична реалізація методу стихійного відбору. Переваги та 

недоліки.
3. Метод типових одиниць. Обмеження в застосуванні.
4. Проблема вибору ознак: жорсткі та знижені вимоги до вибірки.

Тема 9. Цілеспрямована вибірка

Основа цілеспрямованої вибірки. Типи цілеспрямованих ви-
бірок. Метод типових одиниць. Обмеження в застосуванні. Цільова 
вибірка. Сфери застосування. Квотний відбір. Апріорний та апосте-
орний відбір при квотній вибірці. Визначення обсягу вибірки при 
квотному відборі. Проблема вибору ознак: жорсткі та знижені вимоги 
до вибірки. Три основні перепони для застосування методу квотного 
відбору. Шляхи вдосконалення методу квотного відбору.

Література [3; 6; 10; 14; 16; 23; 24; 28; 38; 40; 43; 48; 54; 56]

Теми рефератів
1. Сфери застосування цільової вибірки.
2. Класичні та додаткові засоби формування вибірки.
3. Основні джерела випадкових помилок вибiрки?
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Питання для самоконтролю
1. Основа цілеспрямованої вибірки.
2. Типи цілеспрямованих вибірок.
3. Цільова вибірка.
4. Репрезентація віку респондентів.
5. Репрезентація рівня освіти респондентів.
6. Репрезентація місця проживання респондентів.
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