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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Майже будь-яке кількісне дослідження має 

етап побудови вибірки. І від цього етапу залежить якість отриманих 

результатів дослідження. Тому метою будь-якого дослідника є 

побудова якомога досконалішої вибірки з точки зору досягнутої 

точності та витрат ресурсів на реалізацію вибірки. Пошук можливостей 

підвищити точність вибірки завжди буде актуальною темою. З 

теоретичної точки зору базовим і найпростішим типом вибірки є проста 

випадкова вибірка. У цій вибірці кожен елемент генеральної сукупності 

має рівні шанси потрапити до вибіркової, а також ці шанси є 

незалежними від інших факторів. Проте вона не завжди є 

найпростішою у реалізації, оскільки потребує механізму, який 

забезпечить рівноймовірнісний та незалежний відбір одиниць до 

вибіркової сукупності. Найчастіше це вимагає переліку всіх одиниць 

генеральної сукупності. На практиці соціальних досліджень такої 

можливості зазвичай немає. Крім того, простота такої вибірки ще не 

означає її оптимальність з точки зору ресурсів, які необхідно витратити 

на реалізацію цієї вибірки. Швидше за все, проста випадкова вибірка 

виявиться навіть найдорожчим варіантом з усіх можливих. 

Тому у реальних дослідженнях дослідники вдаються переважно 

до інших методів побудови вибіркової сукупності. Вони можуть досить 

сильно відрізнятись за точністю та складністю реалізації, а отже 

похибка вибірки для них обчислюють по-різному. Крім того, кожен 

метод залежить від умов його застосування. Для того, щоб можна було 

порівняти ефективність різних вибірок між собою, вводять міру 

відносної (стосовно простої випадкової вибірки) статистичної 

ефективності певного дизайну, яку називають дизайн-ефектом, тобто, 

який вплив (ефект) мав поточний метод (дизайн) формування 

вибіркової сукупності на репрезентативність вибірки, і порівнюють цей 
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вплив з простою випадковою вибіркою. Отже, дизайн-ефект виражає 

міру відхилення наявної вибірки від стандартної простої випадкової 

вибірки. 

Концепція дизайн-ефекту розроблена для кількісної оцінки міри, 

в якій помилка вибірки в дослідженні відрізняється від помилки 

вибірки, яку можна очікувати при простій випадковій вибірці.  

Спосіб відбору респондентів (наприклад, стратифікований, 

кластерний, спрямований, квотний відбір) визначає те, як ці дані 

аналізувати статистично. Більшість статистичних тестів розраховані на 

те, що дані були отримані за допомогою простої випадкової вибірки. 

Але коли дані насправді не були зібрані таким чином, статистичні 

тести стають некоректними до невідомого рівня. Тому дизайн-ефект 

розраховується як частка від ділення фактичного розміру вибірки на 

ефективний розмір вибірки. 

Ефективний розмір вибірки — це оцінка розміру вибірки 

дослідження, проведеного за допомогою простої випадкової вибірки, 

що вимагала б досягнути такої ж помилки вибірки, яка була обчислена 

у дослідженні, що не передбачає простого випадкового відбору. 

Дизайн-ефект — це вплив методу формування вибірки на 

необхідний обсяг вибірки. Чим складніший метод формування, тим 

сильніше порушується умова незалежності вибору і тим вищий дизайн-

ефект. 

Звісно метою побудови вибірки є отримання якомога меншої 

похибки. А отже і дизайн-ефект вибірки має бути також якомога 

нижчим, що залежить від безлічі не зовсім очевидних чинників. 

Серед публікацій, автори яких розглядають проблеми якості 

результатів вибіркових обстежень, насамперед слід відмітити роботи 

M. Хансена і В. Гурвіца, Л. Кіша, У. Кокрена, К.-Е. Сарндала та Б. 

Свенсона, Р. Джессена, Ф. Йейтса, Г. Колтона. Ці автори звернули 

увагу на новітні аспекти розуміння проблем якості результатів 
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вибіркових обстежень та особливості впливу їх дизайну на окремі 

характеристики якості. 

Вибіркові методи досліджень розвивались і застосовувались на 

практиці також відомими радянськими вченими В.Н. Криловим, А.Я. 

Боярським, Б.В. Гнеденком, Н.К. Дружиніним, Ю.К.Бєляєвим та 

іншими. Але їх дослідження були спрямовані насамперед на 

забезпечення якості і надійності данних, а також окремих результатів 

відбору та представництва в природничих і технічних процесах. 

Фундаментальні дослідження з питань якості соціологічної інформації 

були виконані В.Е.Шляпентохом, Б.З.Докторовим, Г.І. Саганенко. Вони 

здійснили глибокий аналіз характеристик надійності та способів їх 

вимірювання. Але результати цих досліджень стосувались насамперед 

проблем первинного вимірювання ознак при проведенні соціологічних 

обстежень. 

В Україні вагомий внесок у вивчення проблеми якості даних 

вибіркових обстежень зробили М.М.Чурілов, В.І. Паніотто, О.І. 

Черняк, В.Г. Саріогло, А.М. Єріна, В.М.Пархоменко, О.М.Гладун та 

інші. Результати їх робіт стосуються насамперед особливостей 

організації обстежень та окремих аспектів обробки даних та 

оцінювання показників. 

Загалом математичний апарат у вирішенні цього питання вже 

розроблений, але він не передбачає конкретних дій щодо побудови 

вибірок у реальних умовах. Постає ситуація, що практика 

соціологічних досліджень не застосовує всіх можливих досягнень 

теорії. Отже, розробка методичних засобів щодо побудови 

оптимальних вибіркових сукупностей залишається актуальною. Тому 

необхідно, по-перше, показати які фактори мають значний вплив на 

дизайн-ефект вибірки. А, по-друге, розробити комплекс методичних 

рекомендації щодо побудови оптимальних вибірок з точки зору 

похибки та можливостей реалізації цих рекомендацій. Звичайно, що 
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неможливо розглянути всі типи вибірок для всіх випадків, тому дане 

дисертаційне дослідження обмежене лише типовими вибірками для 

соціальних кількісних опитувань в Україні. 

Наукова проблема даної роботи полягає у подоланні 

невідповідності між потребою методологічного обгрунтування 

емпіричних досліджень на основі багатоступеневих стратифікованих 

вибірок та відсутністю методичних рекомендацій для побудови 

репрезентативних вибіркових сукупностей з урахуванням дизайн-

ефекту для всеукраїнських соціальних досліджень. 

Метою дисертаційного дослідження є розробка комплексу 

методичних рекомендацій щодо побудови якісних вибірок для 

соціальних досліджень з урахуванням дизайн-ефекту. У процесі  

реалізації цієї мети було виділено кілька підпорядкованих їй завдань: 

1. проаналізувати загальні принципи та положення формування 

вибіркових сукупностей; 

2. виявити специфічність методів оцінювання дизайн-ефекту, що 

виникає при побудові різних видів вибіркових сукупностей; 

3. окреслити підходи до зменшення дизайн-ефекту на різних 

етапах побудови вибірки; 

4. обгрунтувати можливість розробки методичних рекомендацій 

щодо побудови вибірок з урахуванням дизайн ефекту; 

5. запропонувати оптимальне розміщення при кластерному 

відборі; 

6. запропонувати оптимальне розміщення при стратифікованому 

відборі; 

7. конкретизувати алгоритм невірноймовірнісного відбору 

кластерів. 

Об’єктом дослідження є дизайн-ефект у багатоступеневих 

стратифікованих вибірках.  
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Предметом дослідження є методи оцінювання та врахування 

дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для 

всеукраїнських соціальних досліджень.  

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні були 

використані методи кластерного, факторного, дисперсійного аналізу. 

Розробка та доведення методик, запропонованих у роботі, здійснені на 

основі використання  математичного аналізу та математичної 

статистики. 

Комп’ютерне опрацювання масивів емпіричних даних 

здійснювалось за допомогою прикладних програм OCA, SPSS, Excel, R 

та розробленого в рамках реалізації дисертаційного дослідження 

власного програмного забезпечення. 

Емпіричною базою дисертаційної роботи є масиви даних 

національних екзит-полів компанії TNS в Україні 2012-2014 років, 

масиви даних European social survey хвиль 2008-2012 років, масиви 

даних результатів українських президентських та парламентських 

виборів 2012-2014 років. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. 

На основі вирішення дослідницьких завдань були отримані 

наступні наукові результати, що мають наукову новизну і виносяться 

на захист: 

1. Вперше запропоновано методику оптимального розміщення 

при побудові кластерної вибірки з використанням функції витрат для 

загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні. Доведено, що 

застосування даної методики дозволяє досліднику отримати 

мінімальний дизайн-ефект від кластеризації елементів сукупності в 

межах заданих ресурсів дослідження при використанні заданої функції 

витрат. 
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2. Вперше запропоновано методику оптимального з точки зору 

дизайн-ефекту розбиття генеральної сукупності на страти при 

застосуванні стратифікованої вибірки. Дана методика дозволяє 

згрупувати елементи генеральної сукупності у страти з точки зору 

мінімізації дизайн-ефекту такого розбиття. 

3. Вперше запропоновано методику округлення квотних таблиць, 

що дозволяє зберегти всі задані розподіли. При застосуванні звичайних 

методик округлення є загроза втрати розподілів за заданими 

характеристиками при переході від дробових до цілих чисел. Дана 

методика дозволяє зберегти ці розподіли. 

4. Дістали подальшого розвитку методики корегування 

ймовірності елементів генеральної сукупності потрапити до вибірки, з 

метою мінімізації дизайн-ефекту дослідження. Порушення принципу 

рівності шансів елементів генеральної сукупності потрапити до 

вибіркової сукупності призводить до збільшення дизайн-ефекту 

дослідження. Тому виникає потреба корегування цих ймовірностей.  

5. Отримала подальшого розвитку систематизація різновидів 

дизайн-ефектів, які виникають на різних етапах побудови вибірки для 

загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні. 

Проаналізовано їх комплексний вплив на загальну репрезентативність 

дослідження. 

6. Доведено, що пропорційна стратифікація вибіркової сукупності 

не може призводити до збільшення дизайн-ефекту дослідження. Будь-

яке розбиття сукупності на страти не може призвести до збільшення 

похибки вибірки. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений 

комплекс методичних рекомендацій щодо побудови вибірок для 

соціальних досліджень з урахуванням дизайн-ефекту має значну 

практичну цінність для соціологів, які займаються емпіричними 

соціологічними дослідженнями, зокрема електоральними 
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дослідженнями, вивченням громадської думки щодо процесів 

соціальної інтеграції та диференціації, соціальної мобільності, 

соціальної стратифікації, а також соціального конфлікту, автономії та 

контролю. Результати роботи можуть бути використані в практиці 

досліджень в соціальному управлінні для оцінки ефективності 

можливих управлінських впливів, у діагностиці напрямків 

трансформаційних процесів і оцінці функціонування соціальних систем 

різного рівня. 

Запропонований комплекс методичних рекомендацій може бути 

використаний у навчальному процесі при підготовці та викладанні 

таких дисциплін як організація та методи вибіркових досліджень, 

кількісні методи в соціологічних дослідженнях, аналіз соціальних 

мереж, загальна теорія соціології тощо. 

Застосування запропонованих у роботі методичних рекомендацій 

у практиці соціологічних досліджень дозволяє знизити похибку 

вибірки, зменшити її обсяг, підвищити рівень репрезентативності, 

знизити витрати на дослідження, оптимальніше розподілити наявні 

ресурси. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є 

завершеною працею, в якій викладено авторські підходи до розуміння 

проблеми. Викладені в дисертації наукові положення та висновки, що 

виносяться на захист, здобуті автором особисто, а саме розробка 

комплексу методичних рекомендацій щодо побудови якісних вибірок 

для соціальних досліджень з урахуванням дизайн-ефекту. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на таких 

конференціях, семінарах та «круглих столах»:  VІ Міжнародна 

конференція студентів та молодих науковців “Соціологія і сучасні 

соціальні трансформації” 22 листопада 2013 року; X Всеукраїнська 

науково-практична конференція "Проблеми розвитку соціологічної 
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теорії: держава – людина – соціальна відповідальність" 24 травня 2013; 

науково-методологічні семінари факультету соціології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Публікації. 

Основні результати дисертаційного дослідження знайшли 

відображення у 5 наукових працях, 4 з яких опубліковано у наукових 

виданнях, включених ДАК України до переліку фахових, а 1 

опубліковано у іноземному фаховому виданні. 

Структура та обсяг дисертації.  

Структура та обсяг дисертації обумовлені специфікою предмета 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг 

дисертації складає 156 сторінок. Список використаних джерел на 9 

сторінках містить 106 найменувань, з яких 40 іноземними мовами.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ДИЗАЙН-

ЕФЕКТУ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ 
1.1. Загальні положення формування вибіркових 

сукупностей. 
Емпіричні соціологічні дослідження організовуються переважно 

як вибіркові. Перш за все це пов’язано зі складністю проведення 

суцільних досліджень та великими ресурсними витратами на їх 

реалізацію. Крім того проведення суцільних опитувань все одно не 

виключає наявності похибок під час збору інформації.   

Розвиток вибіркових досліджень здійснюється як в напрямку 

розширення сфери застосування традиційних методів – анкетування, 

поштові опитування, телефонні опитування, так і в напрямку розробки 

та впровадження нових методів, заснованих на сучасних 

інформаційних технологіях – опитування та самоопитування за 

допомогою комп’ютерів, інтернет-опитування, автоматизовані 

телефонні опитування та ін. Інтенсивно розвивається також 

методологічна, технологічна та технічна база обробки даних 

обстежень. Стрімкий розвиток інформаційних технологій призводить 

до більш широкого використання результатів обстежень. Зараз у все 

більшій кількості випадків користувачі не задовольняються лише 

статистичними бюлетенями (зведеною статистичною інформацією), а 

намагаються використати і доступні первинні дані обстежень. Все це 

призводить до актуальності проблеми оцінки якості даних [47, с.16]. 

Вибіркові емпіричні дослідження дозволяють у відносно 

короткий час отримати достатньо якісну необхідну інформацію, 

глибше вивчити явища, виключають або зводять до мінімуму помилки 

реєстрації, економлять кошти, час, затрати праці учасників 
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дослідження. Але для формування вибіркової сукупності потрібно 

спрочатку володіти достатньою інформацією про генеральну 

сукупність.  

Для того щоб отримати правильну картину генеральної 

сукупності, вибіркова сукупність має представляти собою певну (по 

ряду виокремлених параметрів) модель цієї сукупності, тобто 

відображати генеральну сукупність у її основних кількісних та якісних 

характеристиках [57, с.6]. Ці характеристики зазвичай визначаються 

предметом та об’єктом дослідження, для якого власне будується 

вибірка, та тісно корелюють з метою даного дослідження. 

Властивість вибіркової сукупності відтворювати характеристики 

генеральної сукупності називають репрезентативністю [52, с.170]. 

Звичайно, що вибірка не може бути абстрактно репрезентативною. 

Вона завжди є репрезентативною лише за певними показниками, які 

визначає дослідник згідно із завданнями дослідження. 

Відхилення вибіркової сукупності від генеральної за основними 

характеристиками називається помилкою репрезентативності: чим 

більша величина цих відхилень, тим більша помилка 

репрезентативності. Зрозуміло, що вибірка не може буквально 

відтворити генеральну сукупність, важливо, щоб вона достатньо для 

дослідника відтворювала її у обраних необхідних характеристиках. 

Основне завдання дослідника — врахувати помилку 

репрезентативності під час інтерпретації та узагальнення результатів 

опитування, проведеного на підставі вибіркової сукупності. Тому 

дослідник повинен вміти кількісно визначати цю помилку, величина 

якої обчислюється залежно від типу вибірки [40, с.64]. 

Репрезентативність вибіркової сукупності в соціальному та 

соціологічному дослідженнях безпосередньо залежить від того, 

наскільки під час моделювання вибіркової сукупності суворо 

дотримуються існуючих обгрунтованих схем та вимог щодо пошуку і 
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відбору об’єктів дослідження [64, с.72]. Звичайно за умови, що ці 

схеми та вимоги є коректними для застосування у конкретному 

випадку. 

Основною перевагою використання вибіркового відбору замість 

суцільного опитування всієї генеральної сукупності є значна економія 

часу та ресурсів. Недоліком же виступає зниження точності отриманих 

даних. 

Найбільш важливою вимогою, що висувається до вибірки — це її 

відповідність цілям та методам дослідження. Виходячи з цієї вимоги 

вирішуються всі інші проблеми, пов’язані з встановленням одиниць 

відбору, виділенням основи вибірки, визначенням набору ознак, за 

якими проводиться відбір та контроль репрезентативності, оцінка 

необхідного для конкретного дослідження об’єму вибірки, видів 

відбору та інше [57, с.8]. 

Вибіркова сукупність характеризується наступними ознаками: 

—  числом ступенів відбору; 

— типом виділених об’єктів репрезентації на проміжних ступенях 

відбору; 

— способом районування виділених на проміжних ступенях 

відбору об’єктів репрезентації; 

— способом відбору об’єктів репрезентації та одиниць 

спостереження на кожному ступені; 

— об’ємом вибіркової сукупності. 

Перші чотири ознаки складають тип вибірки як процесу відбору 

одиниць спостереження [57, с.12]. 

Головним принципом, на якому ґрунтується можливість 

використання вибіркових обстежень для оцінювання показників 

генеральної сукупності, є принцип репрезентативності, тобто 

відповідності обраних характеристик вибірки відповідним 

характеристикам генеральної сукупності. У відповідності з цим 
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принципом, математичне сподівання оцінок певного показника по всіх 

можливих вибірках даного дизайну і обсягу за певних умов 

(імовірнісна вибірка, незміщена оціночна функція тощо) дорівнює  

істинному значенню показника. 

Дисперсія вибіркових оцінок показника безпосередньо залежить 

від загальної ймовірності включення цієї одиниці до всіх можливих 

вибірок заданого дизайну, одиниць виміру показника та обсягу, що її 

містять [47, с.149]. 

Об’єкти репрезентації — це ті елементи вибіркової сукупності, 

які виступають групоутворючими стосовно одиниць спостереження. А 

одиниці спостереження це безпосередньо ті носії соціальної інформації 

з якими ми маємо можливість працювати. У випадку їх співпадіння 

така вибірка буде одноступінчатою [57, с.12], тобто із досліджуваної 

генеральної сукупності одразу відбираються одиниці або набори 

одиниць, які і будуть аналізуватись. При одноступінчастій вибірці до 

кожної відібраної одиниці одразу можна застосовувати методи аналізу. 

Прикладом такого відбору є проста випадкова вибірка. 

Уявлення про ймовірність подій лежать в основі одного з 

найвідоміших методів формування вибірки — методу простого 

ймовірнісного відбору. Ймовірність — це відношення кількості подій, 

на які сподіваються, до кількості можливих. 

Скажімо загальна чисельність співробітників підприємства — 

2000 осіб; з них 300 — менеджери, 100 – вантажники, 600 — механіки 

та техніки, 1000 — водії. Для опитувань необхідно відібрати 100 осіб, 

які репрезентуватимуть думку загалу. Що у цьому разі треба робити? 

Для простоти ми можемо цю модель уявити як ємність з 2000 

кульками, із яких 300 — червоні, 100 — зелені, 600 — чорні, а 1000 — 

білі. В цьому випадку застосовується принцип рівно ймовірного 

вибору, тобто за принципом «навмання». Для забезпечення 

рівноймовірності відбору кожної кульки їх кладуть в урну та ретельно 
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перемішують. Далі по одній кульці відбирають з ємності, але при 

цьому можливі два варіанти – відібрану кульку повертають назад до 

ємності, чи ні, тобто маємо два різних підходи:  

а) кожну відібрану кульку відкладають, потім беруть іншу і т.д., 

тобто йдеться про ймовірнісно-безповторний відбір;  

б) вийняту із урни кульку фіксують і знову кладуть до урни для 

участі у повторному відборі. Це ймовірнісно-повторювальний вибір.  

Відповідно до методу, по-різному будуть рахуватись ймовірності 

потрапити до вибірки кожної з кульок, і, переносячи цю модель на 

виробництво, отримаємо різну ймовірність у співробітників потрапити 

до вибірки. 

У простій випадковій вибірці з поверненням кожна одиниця має 

ймовірність потрапити до вибірки 1 푁⁄ , де 푁  — обсяг генеральної 

сукупності. Але оскільки потрапляння будь-якої одиниці до вибірки 

більше одного разу не дає додаткової інформації, то вибірка з 

поверненням буде мати більшу похибку (та, відповідно, меншу 

точність), ніж вибірка без повернення. У практиці соціальних 

досліджень такий тип відбору ніколи не застосовується. По-перше, 

опитування одного респондента двічі не має сенсу, по-друге досить 

легко визначити респондентів, що вже брали участь в опитуванні і тому 

не опитувати їх двічі. 

У простій випадковій вибірці без повернення кожна одиниця має 

шанс потрапити до вибірки 푛 푁⁄  [56, с.16], де n – обсяг вибірки, а N – 

обсяг генеральної сукупності. Надалі ми будемо розглядати лише 

вибірки без повернення, тому коли мова йтиме про просту випадкову 

вибірку, то слід розуміти, що мається на увазі проста випадкова вибірка 

без повернення. 

Одноступенева вибірка є найпростішою за своєю сутністю, але на 

практиці може виявитись найскладнішою при її реалізації, оскільки для 
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її побудови необхідна інформація про кожен елемент генеральної 

сукупності, а такої інформації часто може не бути. 

Перевага методу простого ймовірного відбору та його різновидів 

полягає ще й у тому, що він досить простий з точки зору теорії, тобто 

не потребує глибокого методологічного аналізу, а також доступний в 

теоретичній реалізації. Можливо саме тому для такого методу відбору 

розроблено основну частину різних критеріїв для оцінки параметрів та 

тенденцій. Для формування вибірки цим методом достатньо мати 

спрощену вихідну попередню інформацію про генеральну сукупність 

(перелік, список чи опис її основних елементів). 

Багатоступеневу вибірку, у залежності від моделі, складніше 

проектувати, але в результаті сам процес збору інформації виявиться 

простішим для реалізації. 

За типом відбору одиниць до вибіркової сукупності виділяють три 

типи: 

— Суцільний. При цьому типі відбору до вибіркової сукупності 

потрапляють всі елементи генеральної сукупності. Для масових 

опитувань прикладом такого відбору є перепис населення, але через 

високу вартість та ресурсоємність проводити такі масштабні 

дослідження можуть «дозволити» собі країни, і то раз на кілька років, 

якщо не десятиліть. Крім того, через специфіку таких досліджень, у 

анкеті допускається тільки мала кількість запитань, інакше 

дослідження може затягнутись у часі. Також такий тип відбору може 

бути доцільним у випадку дослідження невеликих об’єктів (навчальна 

група, робочий колектив, малочисельна категорія населення), коли 

застосування відбору на практиці не має сенсу, оскільки майже не дає 

переваг, але значно ускладнює організацію дослідження і обробку 

результатів, а також потребує відповідної кваліфікації від дослідника. 

Наприклад, при опитуванні працівників у компанії простіше опитати 



18 
 
всіх працівників, а для обробки отриманих результатів буде достатньо 

базових навичок зі статистики. 

— Випадковий відбір. При цьому типі відбору кожна одиниця 

генеральної сукупності має рівні (або майже рівні) шанси потрапити до 

вибіркової сукупності. Наприклад, якщо соціологу потрібно провести 

опитування у якійсь великій організації, то він може взяти повний 

перелік співробітників цієї організації, випадковим чином відібрати з 

нього потрібну кількість співробітників для опитування. Така вибірка і 

є випадковою. Тобто тут має місце принцип випадковості відбору і, як 

наслідок,  відсутність систематичних помилок. Спрощеним прикладом 

такого відбору є витягання навмання будь-якої кількості карт з гарно 

перетасованої колоди [57, с.18] або ж виймання набору кольорових 

кульок з урни. 

— Невипадковий відбір. При цьому типі відбору одиниці 

обираються спрямовано.  Цей принцип є протилежним за суттю до 

випадкового відбору, хоча його мета є аналогічною до інших підходів – 

забезпечити репрезентативність вибірки. Але, на відміну від 

випадкового методу, за результатами такого відбору говорити про 

статистично значущі висновки про генеральну сукупність неможливо 

через те, що дослідник не може завчасно визначити чи спрогнозувати 

ймовірність кожного елемента генеральної сукупності потрапити до 

вибірки і, відповідно, не є можливим визначити репрезентативність 

вибірки. Відбір за таким методом здійснюється за суб’єктивними 

факторами, такими, як доступність респондента, однотипність. Не існує 

жорстких статистичних критеріїв, за допомогою яких можна було б 

узагальнити дані з вибірки, отриманої через  невипадковий відбір. 

Прикладами такого відбору є направлені (цільові) вибірки, вибірки 

доступних респондентів — пілотажні опитування, монографічні 

дослідження, опитування у віртуальних соціальних мережах, методи 

снігової кулі, відбір типових представників та ін. 
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Некоректно вважати, що якийсь тип відбору є кращим за інші. 

Кожен тип слід застосовувати в залежності від мети та специфіки 

дослідження, яка пов’язана зі структурою генеральної сукупності. В 

той же час слід пам’ятати, що перевагою випадкових методів відбору є 

можливість обчислення теоретичної статистичної похибки (тобто 

відхилення від генеральної сукупності), що дає певне підґрунтя до 

екстраполяції отриманих результатів на певну сукупність більшу за 

саму вибіркову або ж на всю генеральну. Проте на практиці досліджень 

невипадкові методи відбору застосовуються досить часто. Це 

відбувається з різних причин. Не завжди взагалі можливо забезпечити 

випадковість відбору елементів до генеральної сукупності. Або ж схема 

відбору, яка може забезпечити випадковість відбору теоретично існує, 

але вона виявляється настільки складною чи має надто високі 

організаційні, фінансові або часові витрати, що практична доцільність 

її застосування зникає. Тому результат невипадкових методів відбору 

іноді виявляється точнішим за випадкові підходи, оскільки суспільство 

є досить складним для роботи об’єктом і роботу з ним складно описати, 

спираючись виключно на математичний апарат. Практичний досвід 

дослідників у методології досліджень іноді є більш значущим, ніж 

теоретична пропрацьованість математичного апарату. Це частково 

пов’язано з ідеальністю математичних моделей, яка на практиці може 

бути відсутня. 

Отже, обмеженнями до застосування випадкової вибірки на 

практиці можуть бути: 

наявність інформації про повний перелік елементів генеральної 

сукупності, принаймні для тих характеристик, які є достатніми у 

конкретному дослідженні; 

наявні знання щодо можливостей, переваг та обмежень 

застосування тих чи інших  видів випадкового відбору та можливість 

застосування їх у сукупності для конкретного завдання; 
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наявність достатнього обсягу часу та фінансових ресурсів для 

того, щоб можна було чітко слідувати розробленій вибірковій моделі, 

навіть якщо обраний респондент проживає у віддаленому місці; 

необхідність «переопитування» більшої кількості респондентів, 

ніж планувалось на початку дослідження для забезпечення визначеного 

рівня похибки вибірки; 

збільшення розміру вибірки з одного боку підвищує якість та 

надійність результатів, з іншого.  

Кожне з цих обмежень як окремо, так і у комплексі впливають на 

прийняття рішення стосовно виду вибіркового дослідження.  

Окрім вже згадуваного випадкового одноступеневого відбору 

(його також називають проста випадкова вибірка) існує велика 

кількість інших типів випадкового відбору та їх комбінацій, але всі 

вони так чи інакше передбачають наявність повного переліку елементів 

генеральної сукупності у розширеному або ж узагальненому вигляді. 

 

Метод жеребкування або лотерейний метод полягає у тому, що 

кожного респондента заносять до картки, потім ці картки перемішують 

і випадковим чином обирають елементи вибірки. Тут можуть бути 

використані як безповторний відбір (коли кожна картка після обрання 

не повертається до повного набору карток), так і відбір з повторенням, 

коли картку, після відбору повертають до повного  набору. Як тільки 

буде набрано достатню кількість елементів вибірки, відбір припиняють. 

 

Метод випадкових таблиць полягає у тому, що всім елементам 

генеральної сукупності присвоюють різні номери від одиниці до 

значення, що дорівнює обсягу генеральної сукупності. Далі 

здійснюється відбір чисел у цьому діапазоні, що і приводить до 

формування вибірки. Сам відбір здійснюють, використовуючи таблиці 

випадкових чисел або ж за допомогою генератора випадкових чисел. 
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Стратифікований відбір (також називають районованим) 

здійснюється у два етапи. Спочатку генеральна сукупність 

розбивається на підгрупи (страти, райони, шари). Страти мають з 

одного боку доповнювати одна одну, з іншого — взаємно виключати 

одна одну, тобто не перетинатись, щоб кожен елемент сукупності міг 

належати виключно до однієї страти. На другому кроці з кожної страти 

випадковим чином відбувається відбір одиниць спостереження до 

вибірки. Такий тип відбору є доцільним у випадку якщо дисперсія 

необхідної ознаки між групами є більшою, ніж дисперсія всередині  

груп [56, с.41]. 

При формуванні стратифікованої вибірки вихідною одиницею є 

однорідна частина генеральної сукупності (страта), аналіз якої 

проводять за однією чи кількома ознаками. Оскільки коливання ознак 

всередині однорідної верстви (страти) менші, ніж між стратами, то 

виділені одиниці будуть якісно однорідними, тобто репрезентативно 

спроможними.  

Виділяють три методи формування стратифікованої вибірки: 

— пропорційне розташування вибірки, коли з кожної страти 

відбирається фіксована частка елементів (наприклад 2%). 

Такий метод є самим простим та надійним, адже з кожної 

страти до вибірки потрапляє кількість респондентів, 

пропорційна до її обсягу; 

— рівномірне розміщення вибірки, коли з кожної страти 

відбирають  до вибірки випадковим чином фіксовану кількість 

елементів (наприклад 200). Це дозволяє аналіз кожної страти з 

приблизно однаковим рівнем точності. Цей підхід можна 

застосовувати, коли відомі обсяги страт у генеральній 

сукупності; 



22 
 

— оптимальне розміщення, коли найбільш неоднорідні страти 

мають бути представлені у вибірці більшою кількістю 

елементів, а однорідні — меншою. Цей підхід застосовувати 

важко через те, що, як правило, на практиці відсутня 

інформація про дисперсію та варіацію ознак у генеральній 

сукупності.  

Стратифіковану вибірку називають районованою, якщо 

стратифікація здійснюється за територіальною ознакою. Наприклад, 

при всеукраїнських опитуваннях районування може відбуватись по 

областям. 

Отже, у стратифікованому методі до вибірки включається кожна 

страта, а до елементів всередині страти вже застосовується випадковий 

відбір. 

 

Кластерний відбір (також називають гніздовим) базується на 

принципі, протилежному до ідей стратифікованого відбору. Всі 

елементи також поділяються між різними групами (на цей раз їх 

називають кластери), але дисперсія елементів всередині групи повинна 

бути більшою за дисперсію між групами [56, с.123]. При кластерному 

відборі немає потреби включати до вибірки всі кластери. Випадково 

відбирають деякі кластери, а всередині кластерів відбирають елементи 

(або іноді проводять суцільний відбір). 

Для застосування кластерного відбору необхідно дотримуватись 

чотирьох основних принципів:   

—  кожен елемент генеральної сукупності може належати 

виключно одному кластеру; 

— необхідна досить точна інформація або її оцінка стосовно 

обсягу кожного кластера;  

— розмір кластера має бути не дуже великим, а самі кластери не 

можуть розташовуватись далеко один від одного у 
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географічному сенсі, інакше ресурсні затрати зведуть нанівець 

всі спроби оптимізувати витрати; 

— самі кластери потрібно формувати таким чином, щоб вони не 

були однорідними стосовно ознак, які досліджуються. 

Кількість елементів з кожного кластера обирають пропорційно до 

обсягу кластера , а самі елементи всередині кластера – випадковим 

чином. 

Перевагами застосування кластерного підходу у формуванні 

вибіркової сукупності можна назвати простоту організації такої 

вибірки та зручність проведення опитування, так як респонденти 

знаходяться не далеко один від одного. У деяких гніздах проводять 

суцільні опитування, що набагато простіше за підхід, коли потрібно 

відбирати респондента за ознакою. Як недолік можна вважати 

рекомендацію про велику кількість кластерів, інакше може порушитись 

принцип випадковості.  

 

Метод квотної вибірки є одним з найточніших і найпоширеніших 

у соціологічних дослідженнях. Його доцільно застосовувати у 

випадках, коли відомими є частотні характеристики ознак генеральної 

сукупності, які можна використовувати як контрольні при аналізі 

пропорцій відповідних ознак у вибірці. Самі частотні характеристики 

цих ознак у генеральній сукупності називають квотами (лат. quota), що 

у перекладі означає «частка», «пропорція». 

Чим ближчими є значення часток у цих ознак до квот генеральної 

сукупності, тим більш репрезентативною є вибірка. Чисельність таких 

регулюючих квотних ознак як правило не є великою, на практиці не 

більше двох-трьох показників, через те, що пропорційна 

характеристика сукупності квот є досить складною і може виникнути 

складність з побудовою репрезентативної вибірки, адже зростання 
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кількості квот призводить до значного зростання кількості контрольних 

сумісних частот. 

До переваг квотної вибірки належать простота, зрозумілість, 

доступність та зручність її структури, незначні витрати на збирання 

інформації, а також короткі строки її формування. До недоліків — 

неможливість точного вимірювання відхилень, зумовлених процесом 

цілеспрямованого відбору одиниць. 

Квотний відбір застосовується у тих випадках, коли відомо 

розподіл певної ознаки у генеральній сукупності, тож при формуванні 

вибіркової сукупності реалізується контроль саме за цією ознакою. 

Наприклад, відомо, що у генеральній сукупності частка жінок складає 

51%, а чоловіків відповідно 49%. Це означає, що і у квотній вибірці має 

бути таке саме співвідношення за цією ознакою, тобто у вибірковій 

сукупності має бути 51% жінок та 49% чоловіків. Квот може бути 

декілька. Точність такого відбору залежить від наявності попередніх 

даних про генеральну сукупність [57, с.20]. 

Квотний відбір може значно знизити систематичну похибку 

вибірки у випадку, якщо параметр, на який задаються квоти, впливає на 

ймовірність респондента потрапити до вибірки. Наприклад, чим менше 

людей проживає у домогосподарстві, тим складніше застати когось 

вдома. Тому, якщо не робити квоту на розмір домогосподарства, то 

отримаємо систематичну помилку, внаслідок зсуву у бік великих 

домогосподарств. 

 

Систематичний відбір (інша назва – механічний) часто вважають 

псевдовипадковим, оскільки під час його реалізації порушується 

дотримання головної умови випадковості, коли кожен елемент 

генеральної сукупності має однакові шанси потрапити до вибірки. 

Детальніше ця проблема буде розглянута далі у роботі. При 

систематичному відборі зі списку елементів генеральної сукупності 
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відбір відбувається не випадково, а послідовно з певним кроком. Тобто, 

за алгоритмом спочатку обирають випадковим чином номер 

респондента, з якого починають відлік. Після цього, з фіксованим 

кроком, який розраховується як [푁 푛⁄ ], тобто як ціла частина частки 

обсягу генеральної сукупності до обсягу вибірки. Отже, якщо крок 

вибірки становитиме 730, а перший номер буде обраний випадковим 

чином і становитиме 193, то до вибірки потраплять елементи 

генеральної сукупності з порядковими номерами 193, 923, 1653, 2383, 

3113, 3843, 4573, 5303, 6033, 6763, 7493, 8223, 8953 і т.д. 

 Перевагою цього підходу може бути те, що його простіше 

реалізувати, ніж випадковий відбір і він дає досить однорідні 

результати, але тільки в тому випадку, коли порядок елементів у 

списку не має впливу на досліджувані характеристики елементів, тобто 

якщо елементи переліку в генеральній сукупності не систематизовані за 

якоюсь ознакою (наприклад, за алфавітом, за рівнем прибутку, тощо). 

Наприклад, якщо відбирати кожну другу кімнату у готелі на морі, то 

може виявитися, що саме половина номерів через один має вікна з 

видом на море і ці номери коштують дорожче, отже вибірка буде з 

сильним систематичним зсувом. 

 

Метод основного масиву також є невипадковим відбором. 

Елементи до вибіркової сукупності відбираються експертом на основі 

свого досвіду. Відібрані елементи з точки зору експерта повинні 

репрезентативно відображати всю генеральну сукупність [57, с.54]. 

Такий підхід є досить суб’єктивним і його точність не піддається 

статистичній оцінці. У масових опитуваннях громадської думки не 

застосовується. 

 

Спрямований (направлений) відбір є різновидом невипадкового 

відбору. Дослідник обирає найбільш доступні елементи. Приклади 
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таких відборів — відбір першого зустрічного — дослідник суб’єктивно 

відбирає всіх підряд респондентів (наприклад, на вулиці). Або відбір 

респондентів зі свого оточення. Також опитування відвідувачів сайту у 

Інтернеті можна віднести до таких опитувань. Зсуви таких вибірок 

відносно генеральної сукупності є очевидними і виправити їх 

неможливо. Метод «снігової кулі» також відноситься до направленого 

відбору. Застосовується він у випадку роботи з об’єктом, що 

складається з важкодоступних елементів (наркомани, високопосадовці) 

або ж у випадку, коли про генеральну сукупність відсутня інформація. 

Дослідник виходить лише на першого респондента, а інформацію про 

наступних респондентів йому надає вже сам респондент. А далі кожен 

респондент також надає інформацію про тих, кого дослідник може 

опитати наступними. Саму тому даний відбору має назву «снігова 

куля». Очевидно, що отримана таким чином вибірка буде складатись з 

мережі пов’язаних між собою соціальними зв’язками респондентів, що, 

звісно, накладає певні обмеження на репрезентативність отриманих 

таким чином даних. Може навіть так скластися, що дослідник опитає 

мережу респондентів, що структурно досить сильно відрізняються від 

запланованої генеральної сукупності. Для запобігання цьому бажано 

мати кілька точок входу у вибірку. 

Основним фактором, який безпосередньо пов’язаний з точністю 

вибірки є її обсяг. Чим він більше, тим похибка нижча, а точність 

дослідження вища. При суцільному відборі респондентів, тобто коли 

опитується кожний елемент генеральної сукупності, статистична 

похибка вибірки зникає. Але слід пам’ятати, що зникає лише 

статистична похибка, що пов’язана з вибіркою, проте в дослідженні 

можуть бути інші помилки, які не залежать від вибірки. 

На точність дослідження впливає не лише обсяг вибіркової 

сукупності, але і спосіб відбору респондентів у цю сукупність. 

Звичайно мова лише про випадкові методи відбору, у яких оцінити 
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точність можливо. Це може бути простий випадковий відбір, 

стратифікований, кластерний, більш складні методи та їх комбінації. 

Наприклад, якщо дисперсія між стратами вища, ніж всередині страт, то 

стратифікована вибірка дасть вищу точність при однаковому розмірі 

або дозволить досягнути точності простої випадкової вибірки при 

менших ресурсах. Проте не завжди використання певного дизайну 

вибірки відбувається з міркувань підвищення точності чи зменшення 

обсягу вибірки. На практиці досліджень генеральна сукупність 

респондентів перебуває на значній за обсягом території, тому 

транспортні та часові витрати на реалізацію польового етапу 

дослідження стають важливішими за інші. І це є однією з найбільш 

вагомих причин, чому дослідники часто вдаються до кластерної 

вибірки — відбираючи з одного населеного пункту одразу декілька 

респондентів, але включаючи менше самих населених пунктів у 

вибірку. Тобто навантаження на один населений пункт збільшується за 

рахунок зменшення кількості самих населених пунктів. Звичайно це 

призводить до збільшення похибки у порівнянні з тим випадком, коли 

опитували б по одному респонденту з кожного населеного пункту, що 

потрапив до простої випадкової  вибірки. 

Базовим і найпростішим з точки зору статистичного 

обгрунтування типом вибірки є проста випадкова вибірка. У цій вибірці 

кожен елемент генеральної сукупності має рівні шанси потрапити до 

вибіркової, а також ці шанси є незалежними від інших факторів. Проте 

вона часто є досить складною у практичній реалізації, оскільки 

потребує механізму, який забезпечить рівноможливий та незалежний 

від інших факторів відбір одиниці генеральної сукупності до вибірки. 

Найчастіше це потребує переліку всіх одиниць генеральної сукупності. 

На практиці соціальних досліджень такої можливості в Україні 

зазвичай немає. 
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Простий випадковий відбір є основною формою, відправною 

точкою ймовірнісного відбору і забезпечує теоретичну основу для 

більш складних форм відбору.  

У тих країнах, де дослідницькі організації мають доступ до 

списків (баз даних) жителів (респондентів), застосування простої 

випадкової вибірки не викликає труднощів. В інших випадках її 

застосування є, на жаль, неможливим, і дослідникам доводиться 

вдаватись до інших методів відбору. Наприклад, в Україні офіційного 

доступу навіть до телефонних баз даних громадян у дослідницьких 

компаній немає.  

Оскільки теоретично проста випадкова вибірка є базовою, з якою 

порівнюють всі інші типи вибірок, то вона може виступати критерієм 

для порівняння інших вибірок. Відношення дисперсії оцінки, отриманої 

за допомогою певного дизайну вибірки, по відношенню до дисперсії 

оцінки, отриманої за допомогою простого випадкового відбору, 

називають дизайн-ефектом. Такий показник було запропоновано ще 

Леслі Кішем у 1965 році [84, с.161]. Простіше можна сказати, що 

дизайн-ефект показує міру точності, набуту чи втрачену за рахунок 

використання обраної вибірки замість простої випадкової вибірки. 

Дизайн-ефект простої випадкової вибірки беруть за одиницю. 

Якщо дизайн-ефект обраної вибірки перевищує одиницю, то це 

свідчить про те, що похибка даної вибірки є вищою за похибку простої 

випадкової вибірки при умові, що обсяг вибірок співпадає.  

Якщо дизайн-ефект обраної вибірки менше за одиницю, то це 

відповідно означає, що похибка даної вибірки нижча, ніж похибка 

простої випадкової вибірки такого ж обсягу. 

Саме значення дизайн-ефекту виражає відношення дисперсії 

оцінки, отриманої при використанні заданого вибіркового плану з 푛 

обстеженими одиницями до дисперсії оцінки, отриманої за допомогою 

простого випадкового відбору 푛 одиниць [56, с.207]. 



29 
 

У випадку якщо вибірка, що будується у дослідженні, є 

багаторівневою, комплексною, тобто складається не з одного етапу 

відбору, а з комбінації кількох етапів (наприклад, стратифікована 

кластерна вибірка), то у кожного етапу буде свій дизайн-ефект. І 

остаточний дизайн-ефект вибірки розраховується як добуток дизайн-

ефектів кожного з етапів цієї комплексної вибірки. 

Якщо проводиться вибіркове обстеження, то одним з головних 

показників якості цього дослідження виступає правильність 

інтерпретації результатів цього дослідження, оптимальність побудови 

вибіркової сукупності та статистичної ефективності кожного з етапів 

обробки та аналізу даних. Для оцінки цих характеристик не останню 

роль відіграє надійність оцінювання показників генеральної 

сукупності. Очевидно, що показник, надійність оцінки якого є 

недостатньою, не може бути використаний для аналізу якості процесів 

та явищ. Тобто, значну роль відіграє те, які показники обирають для 

оцінки репрезентативності вибіркової сукупності. 

Від того, наскільки можливим є визначення надійності 

оцінювання такого показника чи показників генеральної сукупності, 

залежить ефективність вибіркового  методу спостережень при зборі 

статистичної інформації.  

Як відомо, зазначена можливість забезпечується статистико-

імовірнісним характером, тобто мова йде про репрезентативність 

вибірки. 

Якщо вибірка має складний багатоступеневий дизайн, то 

побудова стохастично-аналітичних залежностей для розрахунку 

характеристик надійності отриманої інформації є складною 

статистичною проблемою, оскільки такі залежності визначаються не 

тільки через особливості дизайну конкретної вибірки, а і типом 

показників, що оцінюються, кількістю альтернатив у них, рівнем 

деталізації даних. При цьому використовувати спрощені залежності, які 
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не враховують реального дизайну таких складних вибірок, є 

необережним через те, що це може призвести до катастрофічної 

недооцінки похибки репрезентативності, що дасть у результаті невірну 

оцінку довірчих інтервалів для середніх характеристик генеральної 

сукупності. За таких умов більш ефективними є універсальні наближені 

статистичні розрахункові методи оцінки характеристик надійності, 

зокрема реплікаційні методи, такі як метод випадкових підгруп, 

джекнайф та бутстреп,  та методи лінеаризації, тобто методи лінійного 

наближення. 

Реплікаційні методи дозволяють на основі існуючої вибірки 

згенерувати низку підвибірок  за відповідною методикою, і на основі 

оцінки параметру у цих підгрупах, оцінити надійність характеристик у 

вибірці. Сам підхід до формування підвибірок обумовлений методом: у 

методі випадкових підгруп вибірка розбивається на низку підвибірок; у 

методі джекнайф генерується низка підвибірок, отриманих з вибірки 

методом вилучення одного або кількох об’єктів; у методі бутстреп 

генерується низка підвибірок методом випадкового відбору з 

поверненням елементів з вибіркової сукупності. 

Раніше основною проблемою використання цих методів був 

великий обсяг обчислень, але зараз ці методи реалізовані у більшості 

статистичних пакетів таких, як IBM SPSS, SAS, STATA, R тощо. 

Отже, дизайн вибірки є логічною моделлю структури вибіркової 

сукупності, що містить також перелік етапів формування вибірки та 

самих  принципів її формування. Дизайн вибірки, перш за все, 

розробляється виходячи з мети дослідження та враховує систему 

обмежень таких як доступна інформація про генеральну сукупність, що 

в українських реаліях є досить проблемним питанням, специфіки 

проведення всіх етапів дослідження, що включає можливості ремонту 

вибірки, аналіз результатів дослідження.  
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Таким чином, розробка дизайну вибірки є складною та 

нетривіальною задачею, на вирішення якої впливає низка чинників. 

Дизайн вибірки повинен бути оптимальним одночасно як з точки зору 

цілей спостереження, так і з точки зору ресурсів. 

При проведенні загальноукраїнських опитувань проблема 

надійності отриманих вибіркових даних є особливо важливою для 

таких адміністративних територій як область, район, місто тощо, в 

першу чергу, якщо інформацію необхідно отримати по певних групах 

населення. Зазначена проблема обумовлена внутрішнім протиріччям 

самого вибіркового методу. Це протиріччя ґрунтується, з одного боку, 

на обмеженості ресурсів (людських, матеріальних, часових, фінансових 

тощо) на проведення обстеження та, з іншого, – на необхідності 

забезпечення відповідної статистичної надійності оцінок отриманих 

показників. У світовій статистичній науці проблема отримання 

надійних оцінок показників отримала назву «проблема малих 

територій». 

Дизайн вибірки визначається такими особливостями її 

формування, як стратифікація генеральної сукупності, схема ротації 

одиниць вибірки, обсяг вибірки та механізми її формування. 

 

Отже, ми розглянули основні підходи, які застосовуються до 

відбору елементів у вибірку та їх особливості. Методи відбору 

поділяються на суцільний відбір, випадкові та невипадкові методи 

відбору. До ймовірнісних підходів належать простий випадковий 

відбір, стратифікований відбір, кластерний відбір.  До невипадкових 

підходів відносять квотний відбір, систематичний (механічний) відбір, 

спрямований відбір, метод «снігової кулі». Також ми визначили 

поняття дизайн-ефекту. 

Далі розглянемо основні різновиди дизайн-ефектів, які виникають 

у типовому дослідженні в залежності від обраного методу відбору. 
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1.2. Дизайн-ефект при стратифікованому відборі. 
При стратифікованому відборі вся генеральна сукупність 

поділяється на певні менші підсукупності, кожна з яких є внутрішньо 

однорідною. Ці підсукупності не мають спільних об’єктів і 

називаються стратами. Вибірка робиться з окремих страт відповідним 

способом. Оскільки відбір у різних стратах робиться незалежно одна 

від одної, то для отримання дисперсії оцінок всієї сукупності можна 

скласти разом дисперсії оцінок по кожній страті. Отже, принцип 

стратифікації полягає у розбитті генеральної сукупності таким чином, 

щоб одиниці кожної страти були максимально подібними, 

однорідними, що веде до зменшення дисперсії оцінки у кожній страті 

[56, с.41], оскільки подібні елементи у підсукупності будуть мати 

невисоку дисперсію. Похибка при вибірковому відборі прямо 

пропорційно залежить від дисперсії досліджуваної ознаки. Тобто, чим 

меншою є дисперсія досліджуваної ознаки, тим нижчою буде похибка. 

Якби ми вимірювали константу, то похибка була б відсутня взагалі. 

Тоді, хоча страти і різняться між собою, стратифікований відбір 

певної кількості елементів з кожної страти буде репрезентативним для 

всієї сукупності в цілому (оскільки ми проводимо відбір у кожній зі 

страт сукупності), і може дати виграш в точності при оцінюванні 

характеристик сукупності. Інколи неоднорідну сукупність вдається 

розділити на підсукупності, кожна з яких є внутрішньо однорідною. 

Наприклад, при проведенні вибіркового обстеження прибутків фірм, 

можна утворити як найменше дві страти: великі фірми та малі фірми 

[56, с.41]. 

Дизайн-ефект від такого типу відбору визначається як: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
퐷
퐷

 

[56, с.208] 
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Де: 

퐷  — дисперсія оцінки простого випадкового відбору. 

퐷  — дисперсія оцінки стратифікованого відбору. 

Для простого випадкового відбору дисперсія оцінки дорівнює: 

퐷 =
1 − 푓

푛
푆  

[56, с.19] 

Для пропорційного стратифікованого відбору дисперсія оцінки 

має вигляд: 

퐷 =
1 − 푓

푛
푊 푆  

[56, с.45] 

Де: 

푁 — обсяг генеральної сукупності. 

푛 — обсяг вибіркової сукупності. 

푓 =  — частка відбору. 

푊 =  — вага страти. 

푁  — обсяг страти. 

При оцінюванні пропорції дисперсія визначається як: 

푆 =
푁

푁 − 1
푝(1 − 푝) 

[56, с.30] 

Де: 

푝 — значення досліджуваної ознаки. 

Або при досить великих 푁 (як у випадку національних 

опитувань): 
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푆 ≈ 푝(1 − 푝) 

Отже, для стратифікованого відбору дизайн-ефект розраховується 

як  

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
퐷
퐷

≈
∑ 푊 푝 (1 − 푝 )

푝(1 − 푝)
=

∑ 푊 푝 (1 − 푝 )
푝(1 − 푝)  

У випадку, коли 푝 = 푝, тобто всі страти мають однакове 

значення досліджуваної ознаки: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
∑ 푊 푝(1 − 푝)

푝(1 − 푝) = 1 

Тобто, застосування стратифікованого відбору не дає 

безпосереднього виграшу в точності. Але на практиці соціальних 

досліджень страти завжди будуть дещо відрізнятись одна від одної. А у 

випадку, коли страти між собою відрізняються, дизайн-ефект буде 

завжди меншим за 1. 

Доведемо твердження, що дизайн-ефект від стратифікації не може 

перевищувати 1. 

За умовою сума часток всіх страт складає 1: 

푊 = 1 

А значення досліджуваної ознаки у генеральній сукупності є 

сумою від всіх значень ознаки у кожній страті помножених на вагу 

страти: 

푊 푝 = 푝 
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Вага будь-якої страти є більшою нуля та не може перевищувати 

одиниці: 

0 < 푊 ≤ 1 

Значення досліджуваної ознаки відповідно може бути лише в 

інтервалі від 0 до 1 (включно): 

0 ≤ 푝 ≤ 1 

Розглянемо формулу обчислення дизайн-ефекту від стратифікації: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
∑ 푊 푝 (1 − 푝 )

푝(1 − 푝)  

Розкриємо дужки у чисельнику: 

∑ 푊 푝 (1 − 푝 )
푝(1 − 푝) =

∑ 푊 푝 − 푊 푝
푝(1 − 푝)  

Скориставшись властивостями суми рознесемо різницю під 

сумою на різні суми: 

∑ 푊 푝 − 푊 푝
푝(1 − 푝) =

∑ 푊 푝 − ∑ 푊 푝
푝(1 − 푝)  

Оскільки за умовою ∑ 푊 푝 = 푝, то можемо зробити заміну: 

∑ 푊 푝 − ∑ 푊 푝
푝(1 − 푝) =

푝 − ∑ 푊 푝
푝(1 − 푝)  

Розділимо чисельник і знаменник на 푝: 

푝 − ∑ 푊 푝
푝(1 − 푝) =

1 − ∑

1 − 푝
 

Доведемо, що: 

1 − ∑

1 − 푝
≤ 1 

Даний вираз може бути більшим за 1 тільки тоді, якщо чисельник 

дробу є більшим знаменника, тобто, якщо: 

1 −
∑ 푊 푝

푝
> 1 − 푝 
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Спробуємо довести, що насправді він не може бути більшим, 

тобто доведемо, що: 

1 −
∑ 푊 푝

푝
≤ 1 − 푝 

Спростимо цю нерівність. Віднімемо 1: 

−
∑ 푊 푝

푝
≤ −푝 

Помножимо обидві частини на 푝: 

− 푊 푝 ≤ −푝  

Помножимо на −1 . За властивостями нерівностей при такій 

операції ми маємо змінити знак (або ж поміняти місцями правий та 

лівий вираз): 

푝 ≤ 푊 푝  

Знову замінимо 푝 на ∑ 푊 푝 : 

푊 푝 ≤ 푊 푝  

Отже необхідно довести цю нерівність, щоб довести, що дизайн-

ефект не може перевищувати 1. Розглянемо її праву частину: 

푊 푝  

За умовою ∑ 푊 = 1 , отже ми можемо її помножити на 1 у 

вигляді ∑ 푊 : 

푊 푝 = 푊 푊 푝  
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Також за умовою у нас 푊 > 0 та 푝 ≥ 0, тобто обидві ці змінні є 

невід’ємними, а отже ми можемо взяти їх корінь та піднести до 

квадрату (푥 = √푥 ): 

푊 푊 푝 = 푊 푊 푝  

Тепер ми бачимо, що для цього виразу ми можемо застосувати 

нерівність Коші-Буняковського, частковий випадок якої для лінійного 

простору ℝ  для дійсних чисел стверджує, що : 

푥 푦 ≤ 푥 푦  

Застосуємо її для нашого виразу: 

푊 푊 푝 ≤ 푊 푊 푝  

Спростимо ліву частину: 

푊 푊 푝 = 푊 푝 = 푊 푝  

푊 푝 ≤ 푊 푊 푝  

Та повернемо праву частину до ∑ 푊 푝 : 

푊 푝 ≤ 푊 푝  

Як бачимо ми отримали нашу вихідну нерівність. Таким чином ми 

довели, що наша нерівність є нерівністю Коші-Буняковського. Тобто 

умова 푝 ≤ ∑ 푊 푝  завжди виконується, а отже 푑푒푓푓(푦 , 푦) ≤ 1 , 

тобто дизайн-ефект справді не може перевищувати 1. 
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Для обрахування дизайн-ефекту при стратифікованому відборі 

необхідно знати обсяг кожної страти та значення частки досліджуваної 

ознаки у кожній страті. Якщо значення ознаки є невідомим, то можна 

скористатися вибірковим значенням ознаки. 

Розглянемо приклад, який покаже як впливає принцип розбиття 

на страти на похибку. 

Нехай є дві групи (퐿 = 2) студентів по 10 чоловіків та 10 жінок у 

кожній ( 푝 = 0.5,  푝 = 0.5 . Тобто всього 20 чоловіків та 20 жінок. 

Частка чоловіків 푝 = 0.5. 

Якщо ми застосуємо стратифікований відбір, то виграшу в 

точності ми не отримаємо: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
∑ 푊 푝 (1 − 푝 )

푝(1 − 푝)

=
0.5 × 0.5(1 − 0.5) + 0.5 × 0.5(1 − 0.5)

0.5(1 − 0.5) = 1 

Нехай тепер дві групи відрізняються за складом. У першій групі 5 

чоловіків і 15 жінок (푝 = 0.25), у другій групі 15 чоловіків і 5 жінок 

(푝 = 0.75). Загалом у двох групах розподіл залишився незмінним — 20 

чоловіків і 20 жінок. Подивимося як вплине стратифікований відбір у 

цьому випадку: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
0.5 × 0.25(1 − 0.25) + 0.5 × 0.75(1 − 0.75)

0.5(1 − 0.5) = 0.75 

Дизайн-ефект менший за одиницю, отже стратифікація у даному 

випадку дасть виграш у точності у порівнянні з простою випадковою 

вибіркою. 

Отже, чим більше різняться між собою страти, тим більшим буде 

виграш від застосування стратифікованого відбору. Тому при 
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можливості досліднику слід обирати таке розбиття генеральної 

сукупності на страти, при якому належність до страти корелюватиме з 

досліджуваними ознаками. 

Можна підсумувати, що основною ідеєю стратифікованого 

відбору є розбиття генеральної сукупності на страти, подальший відбір 

у кожній з яких буде вже проводитись незалежно від інших. Страти 

мають об’єднувати схожі елементи генеральної сукупності між собою. 

А між собою страти мають бути якомога більш несхожими. Існує 

пропорційний стратифікований відбір, рівнонаповнений 

стратифікований та оптимальний стратифікований відбір. 

Пропорційний відбір гарантує, що страти у вибірковій сукупності 

будуть представлені у такій же пропорцій, як вони представлені у 

генеральній. Тобто вибірка завжди буду репрезентативною за 

стратифікуючою ознакою.  

 

1.3. Дизайн-ефект при кластерному відборі. 
Кластерна вибірка — це ймовірнісна вибірка, у якій кожна 

вибіркова одиниця є групою або кластером елементів. Кластерний 

відбір може бути дешевшим за простий випадковий чи 

стратифікований відбір, якщо вартість отримання всього списку 

сукупності висока чи якщо вартість обстеження всередині одиниць 

значно менша, ніж вартість переїзду між одиницями [56, с.113]. 

Загальноукраїнські соціальні дослідження є саме таким випадком, 

оскільки транспортні та часові витрати на пересування між населеними 

пунктами є надзвичайно високими у порівнянні з вартістю опитування 

респондентів. 

Кластерний відбір дає більш точнішу оцінку, ніж простий 

випадковий відбір, якщо середньоквадратичне відхилення між 

елементами всередині кластерів є більшим, ніж середньоквадратичне 

відхилення середніх значень елементів між кластерами [56, с.121]. 
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Інакше кажучи, кластери мають бути схожі між собою, але при цьому 

залишатись неоднорідними всередині. 

Дизайн-ефект від такого типу відбору визначається як: 

푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) 

[84, с.162] 

Де: 

푚 — обсяг кластеру у вибірці. 

휌 — коефіцієнт міжкластерної кореляції. Його позначають також 

через  퐼퐶퐶 (Intraclass correlation coefficient). 

퐼퐶퐶 рахується за формулою: 

퐼퐶퐶 =
푁 ∑ (푥 − 푥)

푠
 

[75, с.178] 

Де: 

푁 — загальна кількість кластерів. 

푥  — середнє у кластері. 

푥 — середнє у сукупності. 

푠  — дисперсія. 

Або також можна застосовувати наступну формулу: 

퐼퐶퐶 = , 

де: 

푀 — середня кількість елементів у кластері, а  

푉 = , 

де 
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푆 =
1

(퐾 − 1) 푌 − 휇  

푆 =
1

(푁 − 1)
(푌 − 휇)  

де: 

퐾 — кількість елементів у сукупності. 

푁 — кількість кластерів. 

푀  — кількість елементів у 푖-му кластері. 

푌  — значення 푗-го елементу в 푖-му кластері. 

푌  — середнє значення елементів у 푖-му кластері. 

휇 — середнє значення елементів у сукупності. 

[56, с.122] 

Формулу 푆  можна спростити, позбавившись від однієї з сум, 

оскільки очевидно, що: 

(푌 − 휇) = 푀(푌 − 휇)  

То: 

푆 =
1

(푁 − 1)
(푌 − 휇) =

1
(푁 − 1) 푀 (푌 − 휇)  

Тобто, для того, щоб розрахувати значення 퐼퐶퐶, необхідно знати 

значення ознаки для кожного кластеру. 

Таким чином, знаючи коефіцієнт міжкластерної кореляції, ми 

можемо порахувати дизайн-ефект від кластеризації. 

Оскільки для того, щоб розрахувати дизайн-ефект при 

кластерному відборі, необхідно знати значення ознаки у кожному 

кластері, навіть у тих, які не потраплять до вибірки, то зрозуміло, що за 
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результатами самого дослідження дизайн-ефект від кластерного 

відбору обрахувати неможливо, оскільки відсутня інформація про ті 

кластери, які не потрапили до вибірки. 

Як видно з формули: 

푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) 

Дизайн-ефект при кластерному відборі не виникає у двох 

випадках: або 휌 = 0 , або 푚 = 1 . Якщо кластер складається лише з 

однієї одиниці, то вибірка фактично зводиться до простої випадкової. 

Дисперсія між кластерами вже не буде мати значення. Якщо ж 

коефіцієнт міжкластерної кореляції становить 0, то це свідчить про те, 

що кластери між собою не відрізняються. Отже, немає значення яка 

кількість і які кластери потраплять до вибірки, оскільки кожен з них 

може репрезентативно представляти генеральну сукупність. 

Розглянемо приклад, який покаже яким чином кластерний відбір 

впливає на похибку. 

Нехай є 10 груп студентів, які загалом мають 50% відсотків 

чоловіків, але між собою групи відрізняються за часткою чоловіків: 

Таблиця 1.3.1. Частка чоловіків у кожній групі. 

№ 풑풌 

1 0.41 

2 0.43 

3 0.45 

4 0.47 

5 0.49 

6 0.51 

7 0.53 

8 0.55 

9 0.57 
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10 0.59 

 

Порахуємо для цих кластерів коефіцієнт міжкластерної кореляції: 

퐼퐶퐶 =
푁 ∑ (푥 − 푥)

푠
=

0.1 × 0.033
0.5(1 − 0.5) = 0.0132 

Тепер ми можемо застосувати його для розрахунку дизайн-

ефекту, обравши для прикладу розмір кластеру 11: 

푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) = 1 + 0.0132(11 − 1) = 1.132 

Дизайн-ефект виявився більшим за 1, отже застосування 

кластерного відбору збільшить похибку відносно простого випадкового 

відбору. 

Порівняємо цю ситуацію з випадком, коли кластери більше 

відрізняються між собою: 

Таблиця 1.3.2. Частка чоловіків у кожній групі. Варіант 2. 

№ 풑풌 

1 0.32 

2 0.36 

3 0.4 

4 0.44 

5 0.48 

6 0.52 

7 0.56 

8 0.6 

9 0.64 

10 0.68 
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퐼퐶퐶 =
푁 ∑ (푥 − 푥)

푠
=

0.1 × 0.132
0.5(1 − 0.5) = 0.0528 

푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) = 1 + 0.0528(11 − 1) = 1.528 

Як бачимо, чим більш несхожі кластери між собою, тим більшим 

буде дизайн-ефект, і відповідно тим більшою буде похибка кластерної 

вибірки відносно простої випадкової. 

Можемо підсумувати, що ідея кластерного відбору протилежна за 

суттю ідеї стратифікованого відбору. При кластерному відборі 

генеральна сукупність розбивається на кластери. При цьому до  

вибіркової сукупності потраплять не всі кластери, а лише деякі, 

відібрані випадковим чином. Самі кластери мають бути якомога більш 

схожими між собою, але бути неоднорідними всередині себе. На 

практиці до цього відбору вдаються оскільки транспортні витрати на 

пересування між кластерами значно перевищують витрати на 

пересування всередині кластеру. 

 

1.4. Дизайн-ефект, що виникає від нерівних шансів 

респондентів потрапити до вибірки. 
Однією з основних умов у вибірковому дослідженні є рівні шанси 

респондентів потрапити до вибірки [57, с.18]. Але на практиці це не 

завжди можливо виконати. 

Наприклад, при відборі респондента інтерв’юер спочатку 

випадковим чином обирає квартиру, а потім в ній також обирає 

випадковим чином людину для участі у дослідженні. Не дивлячись на 

те, що обидва етапи відбору були випадковими, це ще не означає, що 

респонденти мали однакові шанси потрапити до вибірки. На першому 

етапі кожна квартира має рівні шанси потрапити до вибірки. На 

другому етапі кожен респондент також мав рівні шанси потрапити до 
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вибірки. Але проблема полягає в тому, що, якщо людина мешкає у 

квартирі одна, то вона має 100% шанс потрапити до вибірки, якщо 

обрали її квартиру. А у квартирі, де мешкає 4 людини, кожен з них ще 

додатково має 25% відсотків потрапити до вибірки. 

Приклад з 3 квартирами, у яких мешкає різна кількість людей 

(таблиця 1.4.1): 

Таблиця 1.4.1. Розподіл кількості мешканців у квартирах. 

№ 

квартири 

Ймовірність 

потрапити до вибірки 

Кількість 

мешканців 

1 0.33 1 

2 0.33 2 

3 0.33 4 

 

Як бачимо шанси потрапити до вибірки тим вищі, чим менше 

людей проживає у квартирі (таблиця 1.4.2). 

Таблиця 1.4.2. Розподіл ймовірностей мешканців потрапити до 

вибірки. 

№ 

меш

канц

я 

№ 

квар

тири 

Ймовірність 

мешканця 

потрапити до 

вибірки 

Ймовірність 

квартири 

потрапити до 

вибірки 

Загальна 

ймовірність 

потрапити до 

вибірки 

1 1 1 0.33 0.33 

2 2 0.5 0.33 0.167 

3 2 0.5 0.33 0.167 

4 3 0.25 0.33 0.083 

5 3 0.25 0.33 0.083 

6 3 0.25 0.33 0.083 

7 3 0.25 0.33 0.083 
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Така ж ситуація відбувається і при відборі населених пунктів до 

вибірки. Оскільки великі міста мають такі ж шанси потрапити до 

вибірки, як і малі, то мешканці великих міст будуть мати менші шанси 

потрапити до вибірки. 

У випадку з містами ми знаємо кількість мешканців кожного 

міста, тому можемо відбирати міста до вибірки не з рівними шансами, а 

ймовірністю, пропорційною населенню міста. У такому випадку великі 

міста будуть мати більші шанси потрапити до вибірки, ніж малі міста. 

А отже респонденти з великих і малих міст будуть мати рівні шанси 

потрапити до вибірки. 

Але у випадку з відбором квартири ми не можемо наперед знати 

кількість мешканців у кожній з квартир. А отже у вибірці буде зсув у 

бік малих сімей. Цей зсув відповідним чином призведе до збільшення 

похибки. Виміряти цей дизайн-ефект можна за наступною формулою: 

푑푒푓푓 =
푛 ∑ 푛 푤
(∑ 푛 푤 )  

[57, с.214] 

Де: 

푛 — загальна вибірка. 

푛  — вибірка у i-му об’єкті. 

푤  — вага i-го об’єкту. 

Або цю формулу можна спростити, якщо замість обсягу вибірки 

використати долю вибіркової сукупності 푚 = : 

푑푒푓푓 =
∑ 푚 푤

(∑ 푚 푤 )  

Розглянемо наступний приклад. Нехай у нас є 3 квартири, в якій 

проживають 1, 2 і 4 людини відповідно. Якщо з кожної квартири 
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опитати лише по 1 мешканцю, виявиться, що отримана вибірка не є 

репрезентативною відносно генеральної сукупності — у вибірці 

третина респондентів проживає у домогосподарствах, що складаються з 

однієї людини, в той час, як у генеральній сукупності частка таких 

мешканців лише 1 7⁄ ≈ 14%. 

 

Таблиця 1.4.3. Вага кожної квартири. 

Мешканців у 

квартирі 

Респондентів з 

цієї квартири 

Частка страти у 

вибірці 
Вага страти 

1 1 0.33 1 

2 1 0.33 2 

4 1 0.33 4 

 

Графа «вага страти» означає яку вагу потрібно присвоїти страті, 

щоб вибірка стала репрезентативною. Оскільки у квартирах з 4 

мешканцями проживає в 4 рази більше людей, ніж у квартирі з 1 

мешканцем, то і вага мешканців квартир цієї страти має бути у 4 рази 

більша, ніж вага мешканців страти квартир з 1 мешканцем. 

Отже, маючи всі необхідні дані, можемо обрахувати дизайн-

ефект: 

푑푒푓푓 =
∑ 푚 푤

(∑ 푚 푤 ) =
0.33 × 1 + 0.33 × 2 + 0.33 × 4
(0.33 × 1 + 0.33 × 2 + 0.33 × 4) = 1.286 

Тобто дизайн-ефект у такій ситуації складатиме 1.286. Чим 

більше буде невідповідність між стратами у вибірці та у генеральній 

сукупності, тим більшим буде дизайн-ефект. 

Таким чином, для обрахування цього різновиду дизайн-ефекту 

необхідно знати частку страт у генеральній сукупності за ознакою, що 

спричиняє нерівні шанси респондентів потрапити до вибірки. 

Досліднику слід при можливості уникати ситуацій, які спричиняють 
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нерівні ймовірності респондентів потрапити до вибірки. Наприклад, 

шляхом застосування відбору кластерів з ймовірністю потрапити до 

вибірки пропорційним кількості респондентів у кластері. Або шляхом 

використання квот. 

Можемо підсумувати, що порушення принципу рівності шансів 

всіх елементів генеральної сукупності потрапити до вибірки 

призводить до появи дизайн-ефекту. 

 

1.5. Зменшення похибок, які виникають в результаті 

округлення вибірки. 
Існує ще одне неочевидне джерело похибок — це похибки, що 

виникають внаслідок округлення чисел при побудові вибірки. 

Під час проектування вибірки для емпіричного дослідження 

зазвичай працюють з дробовими числами. Наприклад, обсяг страти 

обчислюється як пропорційна частка вибірки, що є, як правило, 

дійсним (дробовим) числом. Але на останньому кроці, при переході до 

кількості респондентів, очевидно, що всі числа потрібно округлити до 

натуральних, адже ми не можемо планувати страти з, наприклад, 12.6 

респондентами. Для цього звичайно застосовують класичне округлення 

до ближчого натурального числа або до ближчого більшого 

натурального числа [Turner, 2003; Suhr, 2009; Westfall, 2011; Chaudhuri, 

2003]. Проте застосування звичайних правил дає незадовільний 

результат. У результаті їх застосування обсяг вибірки може змінитися 

— ми можемо отримати меншу вибірку, але гіршу репрезентативність 

вибірки, або ж більшу вибірку, що впливає на подорожчання 

дослідження. У обох підходах буде відрізнятись запланований обсяг 

вибірки і може з’явитись похибка як результат зміщення структури 

вибіркової сукупності відносно генеральної. У сучасній літературі цій 

проблемі не присвячується достатньої уваги, ця тема не розглядається, 
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оскільки проблема сприймається як очевидна або неважлива. Проте на 

практиці зустріч з цією проблемою є неминучою і її подолання є не 

таким вже очевидним. 

У даній роботі ми пропонуємо алгоритм обчислення обсягу страт 

для випадкової вибірки з найменшим відхиленням від заданої. 

Сформулюємо саму проблему. Для цього розглянемо тривіальний 

приклад: необхідно побудувати пропорційну вибірку обсягом 400 

респондентів для генеральної сукупності «населення старше 18 років 

включно, яке проживає у містах з населенням більше за 500 тисяч»: 

 

Таблиця 1.5.1. Вибірка для генеральної сукупності 

Місто 

Населенн

я 

міста 

Населення 

міста у віці 

18+ 

Частка 

Кількіст

ь 

об’єктів 

Кількість об’єктів 

округлена 

звичайним 

методом 

Київ 2799199 2181161 0.3045 121.8019 122 

Харків 1446500 1110006 0.155 61.9857 62 

Одеса 1009145 765917 0.1069 42.7709 43 

Дніпропетро

вськ 
1004853 750693 0.1048 41.9207 42 

Донецьк 962049 713514 0.0996 39.8446 40 

Запоріжжя 776535 584886 0.0817 32.6616 33 

Львів 732009 559940 0.0782 31.2686 31 

Кривий Ріг 665080 496859 0.0694 27.746 28 

Всього    400 401 

 

Як бачимо план вибірки відрізняється від очікуваного: замість 

запланованих 400 респондентів після округлення отримали 401 

респондента. Це лише приклад з 8 стратами. Але, чим більше значень у 

сукупності неокруглених чисел, тим вища ймовірність, що сума 
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округлених чисел буде відрізнятись від суми неокруглених і тим 

більшою буде ця різниця. 

Звичайно, дослідник завжди може самостійно вручну внести 

правки у вибірку після округлення для будь-якого міста на свій розсуд, 

щоб вийти на заданий сумарний обсяг респондентів, але при великих 

вибірках доведеться досить багато правити вручну. Крім того, при 

проектуванні вибірки краще якомога менше втручатися у вибірку 

ручними правками, по-перше, через порушення принципу 

випадковості, по-друге, через банальну можливість зробити ще більше 

помилок. 

Отже, першою вимогою є збереження запланованого обсягу 

вибірки. Але відхилення від заданої сумарної кількості не найбільша 

проблема, яка може статися при округленні кількості респондентів.  

Розглянемо вибірку для сіл Київської області з квотами на стать і 

вік (оскільки статистика окремо по кожному селу чи району не є 

доступною або ж не існує, а лише в цілому для сільського населення 

області, тому квоти у відсотковому відношенні однакові): 

 

Таблиця 1.5.2. Вибірка для сіл Київської області з квотами за 

статтю та віком. 

Стать Чоловіки Жінки 
В

сь
ог

о 

Вік 

12
-1

5 

16
-1

9 

20
-2

9 

30
-3

9 

40
-5

4 

55
-6

5 

12
-1

5 

16
-1

9 

20
-2

9 

30
-3

9 

40
-5

4 

55
-6

5 

Нові 

Петрівці 
0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Тарасівка 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Новосілки 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Красилівка 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Щасливе 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Вишеньки 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 



51 
 

Рогозів 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Стайки 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Маслівка 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Підгірці 0.67 0.74 2.09 1.89 2.96 1.5 0.64 0.67 1.94 1.86 3.06 1.99 20 

Всього 6.66 7.39 20.87 18.88 29.63 15.01 6.36 6.65 19.4 18.6 30.62 19.95 200 

 

Якщо застосовувати звичайне заокруглення, то отримаємо таку 

вибірку:  

 

Таблиця 1.5.3. Вибірка для сіл Київської області з квотами за 

статтю та віком після звичайного округлення 

Стать Чоловіки Жінки 

В
сь

ог
о 

Вік 

12
-1

5 

16
-1

9 

20
-2

9 

30
-3

9 

40
-5

4 

55
-6

5 

12
-1

5 

16
-1

9 

20
-2

9 

30
-3

9 

40
-5

4 

55
-6

5 

Нові 

Петрівці 
1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Тарасівка 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Новосілки 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Красилівка 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Щасливе 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Вишеньки 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Рогозів 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Стайки 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Маслівка 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Підгірці 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Всього 10 10 20 20 30 20 10 10 20 20 30 20 200 

 

Як видно, не тільки обсяг вибірки збільшився на 20 респондентів, 

але і повністю змінилися квоти: 
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Таблиця 1.5.4. Різниця між округленою та неокругленою 

вибіркою до та після округлення 

Стать Вік До округлення Після округлення Різниця 

Чоловіки 

12-15 6.66 10 3.34 

16-19 7.39 10 2.61 

20-29 20.87 20 –0.87 

30-39 18.88 20 1.12 

40-54 29.63 30 0.37 

55-65 15.01 20 4.99 

Жінки 

12-15 6.36 10 3.64 

16-19 6.65 10 3.35 

20-29 19.4 20 0.6 

30-39 18.6 20 1.4 

40-54 30.62 30 -0.62 

55-65 19.94 20 0.06 

 

Звичайно отримана після округлення вибірка не зовсім відповідає 

структурі генеральної сукупності. Отже її репрезентативність є гіршою 

у порівнянні з запланованою вибіркою. 

Для вирішення цієї проблеми сформулюємо власний алгоритм для 

округлення сукупності чисел зі збереженням їх суми. 

Після округлення числа, в нього «зникає» чи «з’являється» 

частина, що є різницею між початковим числом та округленим числом, 

тобто залишок заокруглення. Накопичення таких залишків і призводить 

до загальної різниці між сумою початкової сукупності чисел і 

результуючої округленої. Даний алгоритм не ігнорує накопичення 

таких різниць, а після кожного округлення числа додає цю різницю до 

наступного, ще неокругленого числа. А для того щоб позбавитися від 

можливого систематичного зсуву при округленні чисел, що йдуть 
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поруч у таблиці квот, введено випадковий вибір елемента, який буде 

округлятись наступним, тобто до якого додаватиметься залишок від 

попереднього заокруглення. 

Зобразимо алгоритм у вигляді наступної блок-схеми. 

Позначимо: 

푟 — змінна, що зберігає різницю між неокругленим та округленим 

числом. 

푎 — сукупність чисел (впорядкована певним чином). 

푎[푖]  — певний елемент з сукупності (послідовності) чисел з 

номером i. 

푟표푢푛푑() — функція звичайного (математичного – до найближчого 

натурального) округлення числа. 
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Рис. 1. Алгоритм округлення сукупності чисел зі збереженням 

суми 

 

Операції додавання різниці з минулого округлення, обрахування 

нової різниці, округлення числа та випадковий відбір наступного числа 

повторюються доки не буде округлено всі елементи. 

Через те, що алгоритм містить в собі випадковий відбір, кожне 

застосування алгоритму буде давати трохи відмінний результат. Один з 

таких результатів роботи цього алгоритму запишемо у таблицю: 
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Таблиця 1.5.5. Квоти за статтю та віком після округлення 

спеціальним алгоритмом. 

Стать Чоловіки Жінки 

В
сь

ог
о 

Вік 
12

-1
5 

16
-1

9 

20
-2

9 

30
-3

9 

40
-5

4 

55
-6

5 

12
-1

5 

16
-1

9 

20
-2

9 

30
-3

9 

40
-5

4 

55
-6

5 

Нові 

Петрівці 
1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 22 

Тарасівка 0 1 2 2 3 2 0 1 2 2 3 2 20 

Новосілки 0 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 21 

Красилівка 0 0 2 2 3 1 0 0 2 2 3 2 17 

Щасливе 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 20 

Вишеньки 1 0 2 2 3 1 0 1 2 2 3 2 19 

Рогозів 1 1 3 2 3 1 0 1 2 1 3 2 20 

Стайки 1 1 2 2 3 2 1 0 2 2 3 2 21 

Маслівка 0 0 2 2 3 2 1 0 2 2 3 2 19 

Підгірці 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 21 

Всього 
6 7 21 19 29 16 6 7 20 19 30 20 

20

0 

 

Порівняємо між собою суми по стовпчиках та рядках, щоб 

подивитись наскільки відрізняється структура вибіркової сукупності до 

та після округлення: 

Таблиця 1.5.6. Порівняння різних типів округлення 

 

Вибірка Квадрат різниці 

Оригінальн

а 

Округлена 

звичайним 

способом 

Округлена 

спеціальни

м 

алгоритмом 

Між 1 і 2 Між 1 і 3 

Нові Петрівці 20 22 22 4 4 
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Тарасівка 20 22 20 4 0 

Новосілки 20 22 21 4 1 

Красилівка 20 22 17 4 9 

Щасливе 20 22 20 4 0 

Вишеньки 20 22 19 4 1 

Рогозів 20 22 20 4 0 

Стайки 20 22 21 4 1 

Маслівка 20 22 19 4 1 

Підгірці 20 22 21 4 1 

Чоловіки 

12-15 6.66 10 6 11.17 0.43 

16-19 7.39 10 7 6.81 0.15 

20-29 20.87 20 21 0.75 0.02 

30-39 18.88 20 19 1.26 0.02 

40-54 29.63 30 29 0.14 0.4 

55-65 15.01 20 16 24.93 0.99 

Жінки 

12-15 6.36 10 6 13.28 0.13 

16-19 6.65 10 7 11.24 0.12 

20-29 19.4 20 20 0.36 0.36 

30-39 18.6 20 19 1.96 0.16 

40-54 30.62 30 30 0.39 0.39 

55-65 19.94 20 20 0 0 

Сума 

квадратів 

різниці 

   112.29 21.17 

 

Як бачимо даний алгоритм значно зменшив відхилення структури 

вибіркової сукупності після округлення спеціальним алгоритмом 

відносно неокруленої. В якості міри відхилення обрано суму квадратів 

різниці. По кожному стовпчику та рядку обчислюється сума (окремо 
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для вибірки до та після округлення), потім рахується різниця цих сум 

для кожного рядка та стовпчика і підноситься до квадрату. Після чого 

рахується загальна сума квадратів різниці по всім рядкам та 

стовпчикам. Піднесення до квадрату дозволяє, по-перше, позбавитися 

від знаку, по-друге, велика різниця нелінійно сильніша за меншу 

різницю (інакше кажучи різниця між 20 і 22 та 20 і 21 є не в два рази, а 

в 4 рази більшою), оскільки сильне відхилення по одній категорії для 

вибірки є гіршим, ніж декілька невеликих відхилень по кожній з 

категорій (тому що, наприклад, для того щоб виправити сильно 

занижену у розмірі категорію відносно початкового плану вибірки, 

доведеться вводити ваги з великим коефіцієнтом). 

Проте можливо досягнути ще менших відхилень по сумам 

стовпчиків та рядків, тобто відтворити цілими числами потрібні нам 

пропорції з ще більшою точністю. Для цього потрібно модифікувати 

алгоритм, що може бути зображено схематично наступним чином: 
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Рис. 2. Модифікована версія алгоритму 

 

Додалася одна умова: «Чи знайдено мінімальну суму квадратів 

відхилень по рядках та стовпчиках?». Звичайно наперед неможливо 

сказати яка сума квадратів відхилень для даної сукупності чисел буде 

мінімальною. Потрібно застосувати певний критерій для визначення 

достатньої суми квадратів різниці. Він може відрізнятись в залежності 

від конкретної реалізації алгоритму. 

Наприклад, можна порівнювати суму квадратів різниці даної 

ітерації алгоритму з найкращою на даний момент ітерацією. Якщо, 

наприклад, протягом 1000 ітерацій жодна з сум квадратів різниці не є 

меншою за найкращу, то видати той результат округлення, який був під 

час найкращої ітерації. Якщо ж знайшовся результат, що є меншим, то 

оголосити його найкращим і зробити ще 1000 ітерацій. 
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Взагалі найкращий результат можна знайти просто перебравши 

всі можливі комбінації. Але для цього доведеться зробити n! ітерацій 

(де n — кількість чисел). Тому краще застосовувати випадкові 

перестановки. Чим більше ітерацій робить такий алгоритм, тим 

сильніше сума квадратів різниці буде наближатись до справжньої 

мінімально можливої суми квадратів різниці для даної сукупності 

чисел. Це відбувається завдяки тому, що кожного разу відбираються 

випадкові елементи для округлення з всієї сукупності. 

Необхідна кількість ітерацій для досягнення практично достатньої 

суми квадратів різниці залежить від кількості елементів у сукупності, 

кількості стовпчиків та рядків. Для даних які застосовувалися у цьому 

прикладі збільшення кількості ітерацій у 10 раз призводить у 

середньому до зменшення суми квадратів різниці у 1,37 разів. Тобто, за 

100 ітерацій у середньому буде досягнуто суми квадратів різниці 10,4, 

за 1000 — 7,6, за 10000 — 5,5, за 100000 — 4,1. Більше ніж 10000 

ітерацій будуть сильно уповільнювати роботу алгоритму і призведуть 

лише до незначного покращення. 

Отже подивимося на результат роботи модифікованого 

алгоритму: 

 

Таблиця 1.5.7. Квоти за статтю та віком після округлення 

модифікованою версією алгоритму 

Стать Чоловіки Жінки 

В
сь

ог
о 

Вік 

12
-

15
 

16
-

19
 

20
-

29
 

30
-

39
 

40
-

54
 

55
-

65
 

12
-

15
 

16
-

19
 

20
-

29
 

30
-

39
 

40
-

54
 

55
-

65
 

Нові 

Петрівці 
0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 20 

Тарасівка 0 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 20 

Новосілки 1 1 3 1 3 2 1 0 1 2 3 2 20 

Красилівка 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 20 
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Щасливе 1 1 2 2 3 1 1 0 2 2 3 2 20 

Вишеньки 0 1 2 2 3 2 0 1 2 2 3 2 20 

Рогозів 0 1 2 2 3 1 1 0 2 2 3 2 19 

Стайки 1 0 3 2 3 1 0 1 2 2 3 2 20 

Маслівка 1 1 2 2 3 2 0 1 2 1 3 2 20 

Підгірці 1 0 2 2 3 2 0 1 2 2 4 2 21 

Всього 6 8 22 19 29 15 6 7 19 18 31 20 200 

 

 

Таблиця 1.5.8. Порівняння вибірки до та після округлення 
 

 

Вибірка 

Квадрат 

різниці Оригінальна 

Після 

округлення 

спеціальним 

алгоритмом з 

мінімізацією СКР 

Нові Петрівці 20 20 0 

Тарасівка 20 20 0 

Новосілки 20 20 0 

Красилівка 20 20 0 

Щасливе 20 20 0 

Вишеньки 20 20 0 

Рогозів 20 19 1 

Стайки 20 20 0 

Маслівка 20 20 0 

Підгірці 20 21 1 

Чоловіки 
12-15 6.66 6 0.43 

16-19 7.39 8 0.37 
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20-29 20.87 22 1.28 

30-39 18.88 19 0.02 

40-54 29.63 29 0.4 

55-65 15.01 15 0 

Жінки 

12-15 6.36 6 0.13 

16-19 6.65 7 0.12 

20-29 19.4 19 0.16 

30-39 18.6 18 0.36 

40-54 30.62 31 0.14 

55-65 19.94 20 0 

Сума квадратів 

різниці 
  5.41 

 

Як бачимо отримана після округлення вибірка має у кілька разів 

меншу суму квадратів різниці по стовпчиках та рядках, ніж у 

попередньому варіанті. А також у кілька десятків разів меншу, ніж у 

округленої звичайним методом. 5,41 проти 21,17 та 112,29. А отже 

отримана вибірка набагато точніше відповідає структурі генеральної 

сукупності. 

Можливо покращити алгоритм під певні потреби, наприклад, 

застосувавши замість квадрату різниці зважений квадрат різниці — 

квадрат різниці поділений на суму елементів у даному рядку чи 

стовпчику. Це дозволить досягнути більшої точності там, де вона 

важливіша — для менших квот. 

Отже, можемо підсумувати, що під час проектування вибірки при 

перетворенні кількості респондентів до цілих чисел, справді можуть 

виникати неочевидні на перший погляд проблеми. Для їх вирішення 

можна застосовувати наведений алгоритм. 

Даний підхід до округлення має дві переваги перед звичайним 

округленням: по-перше, зберігається задана сума респондентів, по-
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друге, отримана після округлення сукупність респондентів набагато 

точніше відповідає структурі генеральної сукупності. 

 

Висновки до першого розділу. 
Перший розділ присвячено розгляду загальних принципів та 

положень формування вибіркових сукупностей. Також розглянуто 

основні різновиди дизайн-ефекту, що виникають при побудові різними 

методами вибіркових сукупностей. 

Спочатку розглядається поняття вибірки та її основні властивості 

і поняття репрезентативності вибірки. Пояснюється поділ різних 

підходів до  відбору на суцільний відбір, випадковий відбір та 

невипадковий відбір. Далі розглянуто основні різновиди вибірок: 

проста випадкова, стратифікована, кластерна, систематичний відбір, 

квотна. 

Розглядається поняття дизайн-ефекту вибірки, яке було введене 

Леслі Кішем і яке відображає міру відносної статистичної ефективності 

певного дизайну вибірки у порівнянні з простою випадковою вибіркою 

(відношення дисперсії вибіркових оцінок показника для реального 

дизайну вибірки до дисперсії оцінки цього показника, отриманої за 

допомогою простого випадкового відбору).  

Можна сказати, що дизайн-ефект показує міру точності, отриману 

чи втрачену за рахунок використання обраної вибірки замість простої 

випадкової вибірки. Якщо дизайн-ефект обраної вибірки перевищує 

одиницю, це свідчить про те, що похибка даної вибірки вища, ніж 

похибка простої випадкової вибірки такого ж обсягу. Якщо дизайн-

ефект обраної вибірки менше за одиницю, то це відповідно означає, що 

похибка даної вибірки нижча, ніж похибка простої випадкової вибірки 

такого ж обсягу. У випадку якщо вибірка, що використовується є 

комплексною, тобто складається не з одного етапу відбору, а їх 

комбінацій (наприклад, стратифікована кластерна вибірка), то у 
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кожного етапу буде свій дизайн-ефект. Щоб отримати дизайн-ефект 

всієї вибірки загалом, необхідно перемножити між собою дизайн-

ефекти кожного з етапів. 

Далі аналізується явище дизайн-ефекту для кожного з типів 

вибірок. 

При стратифікованому відборі вся генеральна сукупність 

поділяється на деякі менші підсукупності, кожна з яких внутрішньо 

однорідна. Ці підсукупності не мають спільних одиниць і називаються 

стратами. Правильна стратифікація дозволяє знизити загальну похибку 

вибірки за рахунок зменшення дизайн-ефекту. Для цього страти мають 

відрізнятись одна від одної якомога більше, оскільки подібні елементи 

у підсукупності будуть мати невисоку дисперсію. Похибка при 

вибірковому відборі прямо пропорційно залежить від дисперсії 

досліджуваної ознаки. Тобто, чим меншою є дисперсія досліджуваної 

ознаки, тим нижчою буде похибка. Але на практиці стратифікацію 

роблять не лише з міркувань зменшення похибки, але також для того, 

щоб гарантувати пропорційну представленість відповідних страт у 

вибірці. 

Наступним розглядається дизайн-ефект, пов’язаний з кластерною 

вибіркою. Кластерна вибірка — це ймовірнісна вибірка, у якій кожна 

вибіркова одиниця є групою або кластером елементів. Кластерний 

відбір може бути дешевшим, ніж простий випадковий чи 

стратифікований відбір, якщо вартість отримання всього списку 

сукупності висока чи якщо вартість обстеження всередині одиниць 

значно менша, ніж вартість доступу (траспортні та інші витрати) між 

одиницями. Загальноукраїнські соціальні дослідження є саме таким 

випадком, оскільки транспортні та часові витрати на пересування між 

населеними пунктами є надзвичайно високими у порівнянні з вартістю 

опитування респондентів. 
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Кластерний відбір дає точнішу оцінку, ніж простий випадковий 

відбір, якщо середньоквадратичне відхилення між елементами 

всередині кластерів є більшим, ніж середньоквадратичне відхилення 

середніх значень елементів між кластерами. Інакше кажучи, кластери 

мають бути схожі між собою, але при цьому залишатись 

неоднорідними всередині. Міра схожості кластерів між собою 

називається коефіцієнтом міжкластерної кореляції, і від неї залежить 

величина дизайн-ефекту, який виникає при кластерному відборі. 

Також виділяється ще один різновид дизайн-ефекту, який 

називається дизайн-ефект, що виникає від нерівних шансів 

респондентів потрапити до вибірки. Однією з головних умов у 

вибірковому дослідженні є рівні шанси респондентів потрапити до 

вибірки. У випадку, якщо респонденти мають різні шанси потрапити до 

вибірки, це призводить до збільшення дизайн-ефекту, оскільки вибірка 

стає зміщеною у бік тих респондентів, які мали вищий шанс потрапити 

до вибірки. 

Виділяється ще одне джерело похибок під час побудови вибірки 

пов’язане з округленням чисел. Розрахунки під час побудови вибірки 

зазвичай ведуться за допомогою дробових чисел, а результуюча 

вибірка має складатися з цілих чисел. І на етапі округлення чисел 

можуть виникати похибки і зсуви вибірки. Запропоновано алгоритм 

оптимального заокруглення часток без збільшення обсягу вибірки для 

такого випадку. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 

ПОБУДОВИ ВИБІРКИ З УРАХУВАННЯМ 

ДИЗАЙН-ЕФЕКТУ 
 

2.1. Етап стратифікації вибіркової сукупності. 
 

У минулому розділі було розглянуто теоретичні основи побудови 

вибірок та різновиди дизайн-ефекту, які виникають у процесі. Тому цей 

розділ буде присвячено практиці побудови вибіркової сукупності для 

загальноукраїнського дослідження. Для прикладу це буде опитування 

виборців на соціально-політичну тематику. Дані необхідні для 

побудови такої вибірки є легкодоступними для всіх бажаючих навіть в 

Інтернеті. Загальна ж логіка формування вибіркової сукупності від 

тематики не залежить. 

Державні вибіркові обстеження населення, як правило, мають 

складний дизайн вибірки. Це пояснюється головним чином тим, що 

такий дизайн дозволяє вирішувати проблеми оптимізації вартості 

обстеження при строго визначених вимогах щодо якості його 

результатів. Величини загальних ймовірностей включення одиниць до 

вибірки і, відповідно, величини базових статистичних ваг повинні 

враховувати всі особливості дизайну вибірки [47, с.149]. 

Отож, перший крок при побудові будь-якої вибірки — це 

визначення генеральної сукупності, оскільки неможливо побудувати 

вибірку, не визначивши на основі чого вона будується. Наше уявне 

дослідження присвячено політичним уподобанням виборців. Ця тема є 

досить популярною (і мабуть найбільш стабільною) серед сучасних 

соціологічних опитувань, адже всіх цікавить розстановка політичних 
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сил: виборців, щоб пересвідчитись у правильності свого вибору чи для 

того, щоб визначитись з вибором, якщо цього не було зроблено раніше 

(це пов’язано з такими соціальними ефектами як «спіраль мовчання» 

або експеримент Аша, проте це не має відношення до теми даної 

роботи); політиків, щоб оцінити свої шанси на найближчих виборах та 

вжити заходів для їх підвищення. 

Таким чином генеральною сукупністю буде виступати населення 

України у віці 18 років і старше, яке має право голосу. 

Наступний крок — отримати необхідні для побудови вибірки 

дані, тобто нам потрібні джерела, звідки ми можемо їх взяти. У нашому 

випадку це два ресурси: Державний реєстр виборців (www.drv.gov.ua) 

та Центральна виборча комісія (cvk.gov.ua). На них міститься 

інформація про чисельність та структуру генеральної сукупності, а 

також інформація про минулі вибори, спираючись на яку, можливо 

побудувати вибірку для нового дослідження. 

Обсяг генеральної сукупності складає приблизно 36.6 млн. 

виборців. Тому для спрощення формул, які застосовуються для 

обрахунку похибок, ми можемо легко припустити, що генеральна 

сукупність є нескінченною. Таке припущення робиться у всіх 

національних дослідженнях, оскільки розмір вибірки є набагато 

меншим за обсяг генеральної сукупності і частка  у розрахунках 

статистик критеріїв, де 푛  — обсяг вибірки, а 푁  — обсяг генеральної 

сукупності, є близькою до 1. 

Ці 36.6 млн. виборців розподілені по 33 тис. дільниць, які 

приписані до 225 виборчих округів, які у свою чергу розподілені по 27 

адмістративно-територіальним одиницям (24 областей, 2 міста 

обласного значення та Автономна республіка Крим). 

На цьому етапі слід зазначити, що деяка частина справжньої 

генеральної сукупності зазвичай виключається з дослідження з 
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міркувань практичної недоцільності витрат ресурсів дослідницької 

компанії на досягнення цих елементів. Мова йдеться про так звані 

важкодосяжні елементи. Так, наприклад, хоча люди, що перебувають в 

ув’язненні чи на лікуванні у лікарні мають право голосу та можуть 

брати участь у виборах, але організувати їх опитування зазвичай 

надзвичайно складно, а тому недоцільно з практичних міркувань. Саме 

тому з генеральної сукупності, на яку ми будемо спиратися у 

дослідженні буде виключено всі спеціальні дільниці (слідчі ізолятори, 

тюрми, кораблі, лікарні і т.п.). Також виключаються закордонні 

дільниці, оскільки, хоча громадяни України за кордоном також можуть 

прийняти участь у виборах, але неможливо не тільки їх опитати, але і 

провести серед них відбір до вибірки. На щастя на всі ці важкодоступні 

елементи припадає настільки мала частка генеральної сукупності, що 

знехтувавши нею, ми майже нічого не втрачаємо. Часто з фінансових 

міркувань майже не мають шансів потрапити до вибірки населені 

пункти з віддалених районів, до яких складно дістатися транспортом, 

хоча в Україні ця проблема може бути не такою гострою, як у деяких 

інших країнах. 

Така ситуація є нормальною і дослідник завжди буде стикатися з 

нею. Звичайно недосяжні групи будуть різнитися залежно від тематики 

дослідження. Але слід пам’ятати, що проведене дослідження буде 

репрезентативним лише для тої частини генеральної сукупності, яка 

взагалі мала шанси потрапити до вибірки. 

Для того, щоб визначитися зі способами відбору, спочатку слід 

вивчити структуру генеральної сукупності. Найменшими одиницями 

відбору, про яку є наявна інформація, тут виступають територіальні 

виборчі дільниці — 500-2500 виборців згрупованих за територіальною 

ознакою (розташовані поруч будинки, вулиці). Про кожну з них відома 

чисельність виборців, що проживає на ній та адреси, що входять до неї. 

Отже проста випадкова вибірка тут є незастосовною безпосередньо. 
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Оскільки ми маємо лише перелік дільниць, але не виборців. Тому ми 

можемо наприклад застосувати простий випадковий відбір до дільниці, 

але не до виборців. Втім проста випадкова вибірка є незастосовною у 

будь-якому іншому всеукраїнському дослідженні, адже для її реалізації 

необхідний список всіх одиниць генеральної сукупності, тобто всіх 

громадян України відповідного віку. Хоча такі випадки можливі, 

наприклад, у разі деяких маркетингових досліджень, якщо замовник 

може забезпечити дослідника такими даними (опитування клієнтів 

замовника). Але навіть у таких випадках часто вдаються до 

стратифікації, яка ніколи не зашкодить, як ми вже розглянули раніше у 

першому розділі. 

Оскільки найменший елемент, який ми можемо обрати 

випадковим чином це територіальна виборча дільниця, то вибірка буде 

кластерною. Але щоб знизити дизайн-ефект вибірки на першому етапі 

слід застосувати стратифікацію сукупності за певними ознаками. 

Найчастіше у якості критеріїв для визначення страт застосовують 

область, регіон, тип населеного пункту, чисельність населення у 

населеному пункті або їх комбінації. 

Всі дільниці розподілені за 225 виборчими округами. Можна було 

б застосувати їх у якості страт, але у такому випадку страти можуть 

виявитись досить дрібними.  

Припустімо, що обсяг нашої вибірки повинен становити 1200 

респондентів. 225 округів приблизно однакові за розміром, отже 1200 

респондентів було б розбито на 225 страт по 5.3 респонденти на страту. 

А 225 точок опитування по 5-6 респондентів заради досить невеликої 

вибірки часто є занадто нераціональним використанням ресурсів. 

Тому знадобиться більш загальна стратифікація. Крім того 

розбиття за округами враховує географічний розподіл, але не враховує 

розподіл за типам населених пунктів. Всього в Україні існує 3 типи 
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населених пунктів: міста, селища міського типу (далі — СМТ) та села. 

Виборці розподіляються між ними наступним чином. 

 

Таблиця 2.1.1. Розподіл кількості виборців за типами населених 

пунктів. 

Тип 
Виборці

в 
Частка 

Міста 21260773 0.60 

СМТ 3051970 0.09 

Села 11125875 0.31 

 

Ми бачимо, що страта, що складається з мешканців міст є 

найбільшою. При цьому міста України досить сильно відрізняються 

між собою за урбанізованістю та рівнем розвитку інфраструктури. 

Тому можна було б додатково розділити міста на великі та малі. До 

великих можна віднести міста з чисельністю жителів більше за 500 

тисяч. Тоді отримаємо таке розбиття по стратах: 

 

Таблиця 2.1.2. Розподіл кількості виборців за типам населених 

пунктів. 

Тип Виборців Частка 

Великі 

міста 
7114476 0.20 

Малі міста 14146297 0.40 

СМТ 3051970 0.09 

Села 11125875 0.31 
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Тепер до стратифікації за типом населеного пункту можна додати 

стратифікацію за географічною ознакою. Якщо сукупність 

стратифікувати за областю, то розбиття буде таким: 

 

Таблиця 2.1.3. Розподіл кількості виборців за типами населених 

пунктів та областями. 

Область 

Великі 

міста 

Малі 

міста СМТ Села 

Автономна Республіка 

Крим  
1044399 201524 568447 

Вінницька область 
 

517468 112129 645162 

Волинська область 
 

323832 74619 374025 

Дніпропетровська 

область 
1320485 719211 173475 422418 

Донецька область 679684 1991548 308112 321066 

Житомирська область 
 

463055 116556 414332 

Закарпатська область 
 

268296 88576 590263 

Запорізька область 612755 399265 95993 330878 

Івано-Франківська 

область  
366384 80180 619152 

Київська область 
 

663238 152265 570405 

Кіровоградська 

область  
388070 103921 284151 

Луганська область 
 

1274419 274167 228218 

Львівська область 567329 516753 88695 784602 

м.Київ 2127297 
   

Миколаївська область 
 

551260 73138 289365 
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Область 

Великі 

міста 

Малі 

міста СМТ Села 

Одеська область 715742 345341 129629 606695 

Полтавська область 
 

628123 90358 467111 

Рівненська область 
 

351930 64252 441873 

Сумська область 
 

561545 64434 298510 

Тернопільська область 
 

323179 55282 471452 

Харківська область 1091184 336534 308100 412678 

Херсонська область 
 

397907 139380 314653 

Хмельницька область 
 

489561 74698 476694 

Черкаська область 
 

524363 52841 453418 

Чернівецька область 
 

246579 38129 411567 

Чернігівська область 
 

454037 91517 328740 

 

У даному випадку і далі місто Севастополь включено до 

Автономної Республіки Крим. Адміністративне виокремлення 

Севастополю від решти Криму з точки зору практики соціологічних 

досліджень зазвичай не має сенсу, тому це є поширеною практикою. 

Припустімо, для прикладу, що обсяг нашої вибірки складає 1200 

респондентів. Розподілимо цю вибірку пропорційним чином за даними 

стратами. Для цього необхідно знайти частку кожної страти від 

генеральної сукупності. 

푊 = , 

Де: 

푊  — частка страти. 

푁  — обсяг страти у генеральній сукупності. 

푁 — обсяг генеральної сукупності. 
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Наприклад, вага страти «малі міста»-«Вінницька область» 

розраховується наступним чином: 

푊 =
푁
푁

=
517468

35438618
= 0.0146 

 

Тепер помножимо частку страти на обсяг вибірки, щоб 

розрахувати обсяг страти у вибірковій сукупності: 

푛 = 푛푊 = 0.0146 ∗ 1200 = 17.52 

 

Або ж якщо об’єднати обидва кроки у один, то розрахунок обсягу 

вибірки у страті пропорційно частці страти у генеральній сукупності 

буде виглядати так: 

푛 = 푛
푁
푁

 

 

Загалом вибіркова сукупність за стратами буде розподілена 

наступним чином: 

 

Таблиця 2.1.4. Розподіл вибіркової сукупності за типами 

населених пунктів та областями. 

Область 

Великі 

міста 

Малі 

міста СМТ Села 

Автономна Республіка 

Крим  
35.36 6.82 19.25 

Вінницька область 
 

17.52 3.80 21.85 

Волинська область 
 

10.97 2.53 12.66 

Дніпропетровська 

область 
44.71 24.35 5.87 14.30 

Донецька область 23.02 67.44 10.43 10.87 
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Область 

Великі 

міста 

Малі 

міста СМТ Села 

Житомирська область 
 

15.68 3.95 14.03 

Закарпатська область 
 

9.08 3.00 19.99 

Запорізька область 20.75 13.52 3.25 11.20 

Івано-Франківська 

область  
12.41 2.72 20.97 

Київська область 
 

22.46 5.16 19.31 

Кіровоградська 

область  
13.14 3.52 9.62 

Луганська область 
 

43.15 9.28 7.73 

Львівська область 19.21 17.50 3.00 26.57 

м.Київ 72.03 
   

Миколаївська область 
 

18.67 2.48 9.80 

Одеська область 24.24 11.69 4.39 20.54 

Полтавська область 
 

21.27 3.06 15.82 

Рівненська область 
 

11.92 2.18 14.96 

Сумська область 
 

19.01 2.18 10.11 

Тернопільська область 
 

10.94 1.87 15.96 

Харківська область 36.95 11.40 10.43 13.97 

Херсонська область 
 

13.47 4.72 10.65 

Хмельницька область 
 

16.58 2.53 16.14 

Черкаська область 
 

17.76 1.79 15.35 

Чернівецька область 
 

8.35 1.29 13.94 
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Область 

Великі 

міста 

Малі 

міста СМТ Села 

Чернігівська область 
 

15.37 3.10 11.13 

 

Як бачимо, 28 страт мають кількість респондентів меншу за 10. 

Зазвичай економічно досить невиправдано проводити опитування у 

населеному пункті заради менш ніж 5 респондентів, оскільки 

транспортні витрати складають значну частку витрат польового етапу 

дослідження. 

Саме тому у дослідженнях часто застосовують розбиття не на 

області, а на регіони. Кожен регіон складається з декількох подібних за 

соціальними (або іншими, релевантними до певного дослідження) 

характеристиками областей. Їх кількість залежить від побажань та 

можливостей дослідника (або замовника). У нашому випадку 

застосуємо наступне розбиття на 11 регіонів: 

 

Таблиця 2.1.5. Приналежність областей до певного регіону. 

Область Регіон 

Автономна Республіка Крим Крим 

Вінницька область Центр 

Волинська область Північний захід 

Дніпропетровська область Південний схід 

Донецька область Схід 

Житомирська область Північ 

Закарпатська область Південний захід 

Запорізька область Південний схід 

Івано-Франківська область Захід 
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Область Регіон 

Київська область Північ 

Кіровоградська область Центр 

Луганська область Схід 

Львівська область Захід 

м.Київ Київ 

Миколаївська область Південь 

Одеська область Південь 

Полтавська область Центр 

Рівненська область Північний захід 

Сумська область Північний схід 

Тернопільська область Захід 

Харківська область Північний схід 

Херсонська область Південь 

Хмельницька область Північний захід 

Черкаська область Центр 

Чернівецька область Південний захід 

Чернігівська область Північ 

 

Вибірка обсягом 1200 респондентів була б розподілена між 

стратами сформованими за регіонами та типами населених пунктів 

наступним чином: 

 

Таблиця 2.1.6. Розподіл вибіркової сукупності за регіонами та 

типами населених пунктів. 

Регіон 

Великі 

міста Малі міста СМТ Села 
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Регіон 

Великі 

міста Малі міста СМТ Села 

Захід 19.21 40.85 7.59 63.50 

Київ 72.03 
   

Крим 
 

35.36 6.82 19.25 

Південний 

захід  
17.43 4.29 33.92 

Південний 

схід 
65.46 37.87 9.12 25.51 

Південь 24.24 43.83 11.59 41.00 

Північ 
 

53.51 12.20 44.48 

Північний 

захід  
39.46 7.23 43.77 

Північний 

схід 
36.95 30.41 12.61 24.08 

Схід 23.02 110.59 19.72 18.60 

Центр 
 

69.69 12.16 62.64 

 

Тепер у вибірці лише 5 страт, що мають менше 10 респондентів. 

Це вже є прийнятним. Тобто на цьому варіанті стратифікації можна 

спинитись. 

Отже завдяки стратифікації ми вже гарантуємо, що кожна страта 

у вибірці буде представлена так, як і в генеральній сукупності. Тобто 

вибірка вже є репрезентативною за регіоном та типом населеного 

пункту. 

Подивимось яким чином така стратифікація вплинула на дизайн-

ефект. Як ми розглядали у минулому розділі, дизайн-ефект при 

стратифікованому відборі залежить від того наскільки відрізняються 
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між собою страти, отримані внаслідок стратифікації. У випадку, якщо 

страти зовсім між собою не відрізняються, це означає, що 

стратифікація ніяк не впливає на дизайн-ефект. Тобто такий варіант 

стратифікації є дуже невдалим. 

Щоб виміряти дизайн-ефект, необхідні дані за якоюсь ознакою по 

всій генеральній сукупності. Ми скористаємось результатами виборів у 

Верховну раду 2012 року, які доступні всім бажаючим на сайті 

Центральної виборчої комісії. Розрахуємо дизайн-ефект для частки 

голосів, яку набрала кожна з 5 лідируючих партій у кожній страті. 

У першому розділі ми вже розглядали формулу обрахунку цього 

дизайн-ефекту: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
퐷
퐷

≈
∑ 푊 푝 (1 − 푝 )

푝(1 − 푝)  

Для обрахування 푝(1 − 푝)  необхідно знайти частку голосів за 

партію. Тобто розділити кількість голосів за партію на загальну 

кількість голосів. 

Якщо взяти для прикладу партію Свобода, то за неї на виборах 

було віддано 2.1 млн. голосів з 20.1 млн. Тобто 푝 = 2.1 20.1⁄ = 0.105. 

Отже 푝(1 − 푝) = 0.094. 

Тепер необхідно знайти суму 푝 (1 − 푝 )кожної страти помножену 

на частку цієї страти. 

Дані про розподіл респондентів між стратами у нас вже є: 

 

Таблиця 2.1.7. Частка кожної страти (푊 ) у сукупності. 

Регіон 

Великі 

міста Малі міста СМТ Села 

Захід 0.016 0.034 0.006 0.053 

Київ 0.060 
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Крим 
 

0.029 0.006 0.016 

Південний 

захід  
0.015 0.004 0.028 

Південний 

схід 
0.055 0.032 0.008 0.021 

Південь 0.020 0.037 0.010 0.034 

Північ 
 

0.045 0.010 0.037 

Північний 

захід  
0.033 0.006 0.036 

Північний 

схід 
0.031 0.025 0.011 0.020 

Схід 0.019 0.092 0.016 0.015 

Центр 
 

0.058 0.010 0.052 

 

Частка голосів за партію для кожної страти шукається таким же 

чином, як і для всієї сукупності загалом. Кількість голосів за партію 

ділиться на загальну кількість голосів. 

 

Таблиця 2.1.8. Частка голосів (푝 ) за партію у кожній страті. 

Регіон 

Великі 

міста Малі міста СМТ Села 

Захід 0.388 0.386 0.376 0.326 

Київ 0.174    

Крим 
 

0.014 0.012 0.006 

Південний 

захід  
0.134 0.106 0.057 

Південний 0.062 0.045 0.035 0.022 
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Регіон 

Великі 

міста Малі міста СМТ Села 

схід 

Південь 0.048 0.054 0.037 0.022 

Північ 
 

0.115 0.086 0.055 

Північний 

захід  
0.216 0.152 0.101 

Північний 

схід 
0.052 0.067 0.033 0.024 

Схід 0.014 0.014 0.008 0.008 

Центр 
 

0.115 0.078 0.052 

 

Залишилось тепер перемножити знайдені числа, щоб знайти 

푊 푝 (1 − 푝 ). 

 

Таблиця 2.1.9. Значення 푊 푝 (1 − 푝 ) у кожній страті. 

Регіон 

Великі 

міста Малі міста СМТ Села 

Захід 0.0038 0.0081 0.0015 0.0116 

Київ 0.0086 

Крим 0.0004 0.0001 0.0001 

Південний 

захід 0.0017 0.0003 0.0015 

Південний 

схід 0.0032 0.0013 0.0003 0.0005 

Південь 0.0009 0.0019 0.0003 0.0007 

Північ 0.0045 0.0008 0.0019 

Північний 0.0056 0.0008 0.0033 
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Регіон 

Великі 

міста Малі міста СМТ Села 

захід 

Північний 

схід 0.0015 0.0016 0.0003 0.0005 

Схід 0.0003 0.0013 0.0001 0.0001 

Центр 0.0059 0.0007 0.0026 

 

Тепер, якщо знайти суму чисел у цій таблиці, ми отримаємо 

∑ 푊 푝 (1 − 푝 ) = 0.079. 

Тепер у нас є все необхідне, що порахувати дизайн-ефект: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) = 0.094 0.078⁄ = 0.835 . Тобто для такої ознаки як 

«голосували за партію Свобода на минулих виборах» дизайн-ефект від 

стратифікації у нашій вибірці складає 0.835. 

Обрахуємо також дизайн-ефект для інших партій, але сам процес 

розрахунку наводити вже не будемо, оскільки він ідентичний вже 

розглянутому випадку. 

 

Таблиця 2.1.10. Значення дизайн-ефекту для ознаки «голосували 

за партію ... на минулих виборах» для кожної з партій. 

Партія 풅풆풇풇(풚풔풕, 풚) 

Партія регіонів 0.863 

Комуністична 

партія 0.987 

Партія Свобода 0.835 

Партія Удар 0.973 

Партія 

Батьківщина 0.907 
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Якщо згадати, що дизайн-ефект при стратифікації залежить від 

того, наскільки ознака відрізняється в залежності від страти, то легко 

зрозуміти чому він найнижчий для Партій регіонів та партії Свобода і 

дуже близький до 1 у випадку Комуністичної партії України. 

Голосування за Партію регіонів та партію Свобода залежало від 

географічної ознаки: Партію регіонів більше підтримували на сході 

країні, а партію Свобода — на заході. В той час як у Комуністичної 

партії України популярність залежить більше не від області 

проживання, а від віку виборців — серед старшого покоління більше 

прихильників цієї партії, ніж серед молодого.  Оскільки наше 

дослідження охоплює всі партії, то застосування стратифікації буде 

однозначно вигідним. 

Таким чином стратифікація майже не дає виграшу у точності при 

вивченні змінних, значення яких має надзвичайно низьку (або взагалі 

відсутню) залежність від ознаки відносно якої здійснюється 

стратифікація. Але чим більше буде різниця між стратами за 

досліджуваною ознакою, тим більшим буде виграш від стратифікації. 

Оскільки стратифікація є дуже простою процедурою, яка не потребує 

особливих витрат ресурсів на її реалізацію та не ускладнює подальший 

процес побудови вибірки, її слід робити у будь-якому разі. 
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2.2. Етап кластерного відбору. 
Отож ми стратифікували генеральну сукупність. Тепер необхідно 

переходити до наступного етапу відбору. Відбирати одразу 

респондентів безпосередньо з кожної страти на практиці призведе до 

того, що їх розпорошеність по території призведе до надзвичайно 

високих транспортних витрат у дослідженні. Отже слід додати ще один 

проміжний етап відбору — кластерний відбір. У якості кластерів 

можуть виступати населені пункти, але в даному випадку у нас наявні 

кращі дані. Оскільки у нас є відомості про кожну територіальну 

виборчу дільницю, то саме їх можна використати у якості кластерів. 

Таким чином спочатку для кожної страти будуть відібрано 

дільниці (кластери), а потім всередині кожної дільниці вже 

респонденти. Подивимось скільки виборчих дільниць припадає на 

кожну страту: 

 

Таблиця 2.2.1. Кількість виборчих дільниць у кожній страті. 

Регіон Великі міста Малі міста СМТ Села 

Захід 272 674 155 3114 

Київ 1003 

Крим 590 132 661 

Південний захід 291 77 958 

Південний схід 952 603 173 1004 

Південь 328 703 228 1763 

Північ 865 242 2691 

Північний захід 622 151 2820 

Північний схід 538 507 257 1264 

Схід 373 1984 453 880 

Центр 1137 261 3425 
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Розрахуємо кількість кластерів, яку необхідно відібрати у кожній 

страті. Будемо виходити з того, що навантаження на один кластер в 

нашому опитуванні становитиме 12 респондентів (типова кількість 

інтерв’ю, які може провести інтерв’юер за один робочий день). Таким 

чином приблизна кількість кластерів, яку необхідно відібрати у кожній 

страті буде дорівнювати: 

푘 =
푛
푚

 

Де: 

푘  — кількість кластерів у 푖-й страті. 

푛  — обсяг вибірки у 푖-й страті. 

푚 — обсяг кластеру. 

 

Наприклад, на південному сході обсяг страти дорівнює 24,24, 

отже там необхідно відібрати 푛 푚⁄ = 24.24 12⁄ = 2.02 ≈ 2 кластери. 

Розрахуємо кількість кластерів, які необхідно відібрати у кожній 

страті: 

 

Таблиця 2.2.2. Кількість дільниць, які потрапляють до вибірки у 

кожній страті. 

Регіон Великі міста Малі міста СМТ Села Всього 

Захід 1 3 1 5 10 

Київ 6 6 

Крим 2 1 1 4 

Південний захід 1 1 2 4 

Південний схід 5 3 1 2 11 

Південь 2 3 1 3 9 

Північ 4 1 3 8 
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Регіон Великі міста Малі міста СМТ Села Всього 

Північний захід 3 1 3 7 

Північний схід 3 2 1 2 8 

Схід 1 9 1 1 12 

Центр 5 1 5 11 

Всього 18 35 10 27 90 

 

Отже наступним відбором після стратифікації є кластерний 

відбір. Він дозволяє значно скоротити транспортні витрати на 

дослідження, оскільки респонденти будуть відбиратися в межах 

кластеру, який потрапив до вибірки. Ми визначили кількість кластерів, 

яку необхідно відібрати у вибірці. Проте сам процес відбору є 

важливим моментом, на якому слід детальніше зупинитися у 

наступному підрозділі. 

 

2.2.1. Усунення впливу нерівних шансів кластерів потрапити 

до вибірки. 

У першому розділі ми розглядали дизайн-ефект, що виникає від 

нерівних шансів респондентів потрапити до вибірки. Саме він і виникає 

як раз при відборі дільниць, які потраплять до вибірки. Якщо кожна 

дільниця буде мати рівні шанси потрапити до вибірки, то респонденти, 

що відносяться до малих дільниць, будуть мати вищі шанси потрапити 

до вибірки. Нехай малими дільницями будуть дільниці,, що 

складаються менш ніж з 1000 виборців, середні — 1000-2000 виборців, 

великі — більш, ніж 2000 виборців. Тоді розподіл респонденті за 

дільницями у генеральній сукупності буде таким: 
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Таблиця 2.2.1.1. Розподіл кількості дільниць та виборців в 

залежності від розміру дільниці. 

Розмір 

дільниць 

Кількість 

дільниць 

Кількість 

виборців 

Частка 

дільниць 

Частка 

виборців 

Малі 16672 7455891 0.52 0.21 

Середні 9297 14055313 0.29 0.40 

Великі 6182 13927414 0.19 0.39 

 

Як бачимо малі дільниці складають більше ніж половину від усіх 

типів дільниць, але до них приписано лише 21% від усіх виборців. І 

зворотня ситуація з великими дільницями. Подивимося яким буде 

розподіл респондентів за дільницями, у випадку, якщо всі дільниці 

будуть мати рівні шанси потрапити до вибірки: 

 

Таблиця 2.2.1.2. Розподіл кількості респондентів по дільницям 

при рівноймовірнісному відборі кластерів. 

Розмір дільниць 
Кількість 

респондентів 
Частка респондентів 

Малі 343 0.29 

Середні 523 0.44 

Великі 334 0.28 

 

Якщо у генеральній сукупності до малих дільниць приписано 21% 

виборців, то у вибірці вже 29%. До великих дільниць у генеральній 

сукупності приписано 39% виборців, а у вибірці лише 28%. При чому 

це не статистична похибка, а саме вплив того, що ми застосували 

рівноймовірнісний відбір дільниць до вибірки. У прикладі наведено 

дані експериментального відбору, але зрозуміло, що розподіл 



86 
 
респондентів при такій методиці буде прямувати до розподілу дільниць 

з таблиці 2.2.1.1. 

Отже така вибірка вже буде зміщена відносно генеральної 

сукупності за такою ознакою як розмір дільниці. 

Саме тому для усунення дизайн-ефекту на цьому етапі слід 

застосувати відбір дільниць з нерівними шансами потрапити до 

вибірки. Ймовірність дільниці потрапити до вибірки має бути прямо 

пропорційна кількості виборців, приписаних до неї — якщо одна 

дільниця удвічі більша за іншу, то і її шанс потрапити до вибірки має 

бути вдвічі вищим. Тоді ми отримаємо такий розподіл: 

 

Таблиця 2.2.1.3. Розподіл кількості респондентів по дільницям 

при відборі кластерів з ймовірністю відбору прямо пропорційному 

обсягу кластеру. 

Розмір дільниць Кількість респондентів Частка респондентів 

Малі 231 0.19 

Середні 503 0.42 

Великі 466 0.39 

 

Як бачимо такий розподіл за типами дільниць співпадає з 

розподілом у генеральній сукупності, отже ми пересвідчилися, що 

зсуву у вибірці немає, отже дизайн-ефект від нерівних шансів 

респондентів потрапити до вибірки не виникає. 

Але дизайн-ефект, що виникає від кластерної вибірки все ще  

залишається. Оскільки ми відбираємо не по 1 респонденту на 

дільницю, а одразу по 12, це призводить до того, що зростає похибка, 

внаслідок того, що всі дільниці відрізняються між собою певним 

чином. Детальніше причини цього явища розглядались у першому 

розділі. Зараз нам необхідно оцінити вплив цього дизайн-ефекту для 
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даного дослідження. Оскільки вибірка, отримана нами вже є 

стратифікованою, то дизайн-ефект від кластеризації слід вимірювати не 

в цілому для України, а окремо для кожної страти. Стратифікацією ми 

вже зафіксували, що у кожній страті буде опитано відповідну кількість 

респондентів і вибіркове середнє у цій страті обмежено дисперсією 

середнього лише цієї страти. Тобто не має значення які дільниці 

потраплять до вибірки у інших стратах, оскільки має значення лише які 

дільниці потраплять до вибірки у цій конкретній страті. І чим більша 

розбіжність між середніми дільниць у страті, тим вищим буде у ній 

дизайн-ефект. 

Обрахуємо дизайн-ефект від кластеризації для ознаки «частка 

голосів, яку набрала партія Свобода» у страті селища міського типу на 

південному заході. 

У першому розділі ми розглядали формулу, яка дозволить це 

зробити: 

푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) 

휌 =
푁 ∑ (푥 − 푥)

푠
 

де 푚 - середній обсяг кластера, в нашому випадку це 12. 

Щоб знайти 푥 (середнє значення частки у сукупності) необхідно 

суму голосів за партію Свобода (6660) розділити на загальну кількість 

голосів (62614). Тобто 푥 = 6660 62614⁄ = 0.106 . Тепер ми можемо 

знайти оцінку дисперсії: 

푠 = 푝(1 − 푝) = 0.106 ∙ (1 − 0.106) = 0.095. 

Далі для кожної дільниці необхідно знайти квадрат різниці частки 

голосів за партію Свобода та 푥 . 
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Таблиця 2.2.1.4. Фрагмент розрахунку значень 푥  та (푥 − 푥)  по 

дільницям. 

Номер 

дільниці 

Всього 

голосів 

Голосів за партію 

Свобода 
풙풏 (풙풏 − 풙)ퟐ 

210004 900 48 0.053 0.0028 

210124 567 9 0.016 0.0082 

210125 656 13 0.020 0.0075 

210126 993 138 0.139 0.0011 

210128 594 38 0.064 0.0018 

… … … … … 

730344 917 9 0.010 0.0093 

730345 699 12 0.017 0.0080 

730346 812 4 0.005 0.0103 

 

Сума таких квадратів різниці буде дорівнювати ∑ (푥 − 푥) =

0.257 . Отже тепер у нас є все необхідне для того, щоб обрахувати 

дизайн-ефект для страти «селище міського типу на південному заході» 

— 휌 = 77 × 0.257 0.095⁄ = 0.0351 , 푑푒푓푓 = 1 + 0.035(12 − 1) =

1.386. 

Аналогічним чином знаходиться дизайн-ефект для всіх інших 

страт. Пропустимо розрахунки, та одразу наведемо таблицю з 

результатами. 

 

Таблиця 2.2.1.5. Значення дизайн-ефекту від кластеризації для 

ознаки «голосували за партію Свобода на минулих виборах» у кожній 

страті. 

 Великі міста Малі міста Села СМТ 

Захід 1.112 1.203 1.665 1.394 
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 Великі міста Малі міста Села СМТ 

Київ 1.064 

   Крим 

 

1.045 1.084 1.068 

Південний захід 

 

1.143 1.448 1.386 

Південний схід 1.057 1.107 1.132 1.123 

Південь 1.045 1.082 1.210 1.157 

Північ 

 

1.216 1.319 1.256 

Північний захід 

 

1.237 1.535 1.368 

Північний схід 1.046 1.246 1.195 1.101 

Схід 1.067 1.054 1.132 1.053 

Центр 

 

1.141 1.261 1.172 

 

Чим більш неоднорідним було голосування за партію в межах 

страти, тим вищим для неї буде дизайн-ефект. Наприклад, у страті 

«великі міста сходу» дизайн-ефект близький до одиниці, оскільки там 

за цю партію майже ніхто не голосував. Також близький до одиниці 

дизайн-ефект у страті «великі міста заходу», оскільки там у цієї партії 

була однаково висока підтримка. В той час, як у страті «села західного 

регіону» дизайн-ефект досить високий — хоча загальна підтримка 

партії Свобода там була високою, але вона була досить неоднорідною. 

Знайдемо зважений (на кількість виборців у страті) середній 

дизайн-ефект для кожної партії. 

 

Таблиця 2.2.1.6. Значення дизайн-ефекту від кластеризації для 

ознаки «голосували за партію ... на минулих виборах» для кожної з 

партій.  

Партія 풅풆풇풇풄풍 

Партія регіонів 1.5413 
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Комуністична 

партія 1.2798 

Партія Свобода 1.1912 

Партія Удар 1.2102 

Партія 

Батьківщина 1.3840 

 

Як бачимо найвищий дизайн-ефект від кластерного відбору 

виявився у ознаки «голосували за партію Регіонів на минулих 

виборах», оскільки підтримка цієї партії була досить неоднорідною 

навіть в межах страт. 

Отож кластерний відбір дозволяє значним чином скоротити 

витрати на дослідження, але призводить до втрати точності, у випадку, 

якщо кластери значно відрізняються один від одного. Оскільки 

кластерний відбір за своєю ідеєю протилежний стратифікованому 

відбору, то ті особливості структури генеральної сукупності, які 

призводили до зниження дизайн-ефекту при стратифікованому відбору 

будуть мати протилежний ефект при кластерному. Якщо при 

стратифікованому відбору відмінність між стратами була нам 

вигідною, оскільки призводила до зниження дизайн-ефекту, то при 

кластерному відборі відмінність між кластерами призводить до 

зростання дизайн-ефекту. Отже стратифікацією слід намагатися 

розбити сукупність на такі страти, щоб кластери всередині цих страт 

були якомога більш схожими між собою. 
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2.3. Етап відбору респондентів. 
Після того як ми відібрали дільниці до нашої вибірки, необхідно 

відібрати респондентів, які потраплять до вибірки. Нажаль списки 

виборців чи їх адрес на кожній дільниці є недоступними простим 

дослідникам в Україні. Отже відбір респондентів має проводити сам 

інтерв’юер під час польового етапу. 

І на цьому етапі знову виникає дизайн-ефект від нерівних шансів 

респондентів потрапити до вибірки. У кожній квартирі проживає певна 

кількість мешканців. І чим менше мешканців проживає у квартирі, тим 

вища ймовірність їх потрапити до вибірки. Якщо у квартирі проживає 

одна людина, то її шанс потрапити до вибірки дорівнює 1. Якщо у 

квартирі мешкає 4 особи, то респондент має пройти ще один етап 

відбору і його ймовірність потрапити до вибірки вже дорівнює 0.25. 

Детальніше ця ситуація вже розглядалася у першому розділі. 

Минулого разу ми змогли такий тип дизайн-ефекту подолати, 

оскільки знали кількість виборців на кожній дільниці і тому могли 

зрівняти шанси респондентів потрапити до вибірки. Цього ж разу ми не 

знаємо скільки виборців проживає у кожній з квартир на дільниці. 

Отже подолати даний дизайн-ефект не вийде. Тому потрібно його 

розрахувати, щоб знати наскільки він вплине на похибку нашої 

вибірки. 

У першому розділі ми вже розглядали формулу, яка необхідна для 

обрахування такого типу дизайн-ефекту: 

푑푒푓푓 =
∑ 푚 푤

(∑ 푚 푤 )  

푚  — це частка респондентів певного типу у вибірці. У нашому 

випадку це респонденти, що мешкають у квартирі, у якій всього 1, 2, 3 і 

т.д. мешканців віком старше 18 років. 
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푤  — вага, яку необхідно присвоїти цим респондентам, щоб 

вибірка стала репрезентативною. 

Отже, нам потрібен розподіл квартир за кількістю мешканців 

старше 18 років в них. Скористаємося для цього даними установочного 

дослідження: 

 

Таблиця 2.3.1. Розподіл квартир за кількістю мешканців в них. 

Кількість 

мешканців у 

квартирі 

Частка 

1 0.125 

2 0.512 

3 0.234 

4 0.102 

5 0.022 

6 0.004 

7 0.001 

8 0.000 

 

Виходячи з цього, всі виборці за характеристикою «кількість 

мешканців віком старше 18 років у вашій квартирі» будуть розподілені 

наступним чином: 

 

Таблиця 2.3.2. Розподіл респондентів за кількістю мешканців у 

квартирі, у якій вони проживають. 

Кількість 

мешканців 
Частка 

1 0.052 
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Кількість 

мешканців 
Частка 

2 0.427 

3 0.293 

4 0.170 

5 0.046 

6 0.009 

7 0.002 

8 0.001 

 

Детальніше це пояснено у першому розділі. 

Але якщо ми будемо відбирати з кожної квартири тільки по 1 

респонденту, то отримаємо такий розподіл: 

 

Таблиця 2.3.3. Розподіл респондентів за однакою «кількість 

мешканців у вашій квартирі» при рівноймовірнісному відборі квартир. 

Кількість 

мешканців у 

квартирі, у якій 

проживає 

респондент 

Частка 

1 0.125 

2 0.512 

3 0.234 

4 0.102 

5 0.022 

6 0.004 
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7 0.001 

8 0.000 

 

Отже нам необхідно виправити такий розподіл, присвоївши 

кожному респонденту вагу: 

 

Таблиця 2.3.4. Розподіл ваг в залежності від кількості мешканців 

у квартирі. 

Кількість 

мешканців у 

квартирі, у якій 

проживає 

респондент 

풎풊 풘풊 

1 0.125 1 

2 0.512 2 

3 0.234 3 

4 0.102 4 

5 0.022 5 

6 0.004 6 

7 0.001 7 

8 0.000 8 

 

Тепер ми маємо все необхідне для розрахунку дизайн-ефекту від 

нерівних шансів респондентів потрапити до вибірки: 

푑푒푓푓 = ∑
(∑ ) = 6.64 5.75⁄ = 1.154. 

Отже ми розрахували вплив нерівномірного розподілу 

респондентів за квартирами, що призводив до порушення рівності 

шансів всіх респондентів потрапити до вибірки. Тепер ми знаємо 
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наскільки змінилася точність нашого дослідження внаслідок 

порушення цього принципу. 

Висновки до другого розділу. 

У цьому розділі було розглянуто побудову типової вибірки для 

загальнодержавних досліджень в Україні, але з урахуванням дизайн-

ефекту, що виникає на кожному з етапів. 

Побудова вибірки розпочинається з визначення генеральної 

сукупності (або як іноді кажуть — цільової аудиторії) яку і буде 

репрезентувати вибірка. Це важливий етап, оскільки вибірка не може 

представляти ту генеральну сукупність, для якої вона не створювалась. 

Наприклад, якщо дослідник планує опитування домогосподарств, то 

для опитування індивідів така вибірка вже не буде репрезентативною. 

Наступним кроком дослідник має зібрати максимум інформації 

про структуру генеральної сукупності, щоб мати дані на які спиратись 

при побудові вибірки. Джерелами зазвичай виступають переписи 

населення, дані комітету статистики, результати інших досліджень. 

Необхідно знати обсяг генеральної сукупності, яку буде представляти 

вибірка, її розбиття за стратами, кластерами, параметрами за якими 

будуть складені квоти. 

Якщо дослідник прагне врахувати дизайн-ефект на етапі побудови 

вибірки, він має мати дані про досліджувану ознаку (або ту, яка він 

вважає на достатньому рівні корелює з досліджуваною ознакою, щоб 

використати саме її). Це є принциповою умовою, оскільки, якщо даних 

про досліджувану ознаку у даній генеральній сукупності у дослідника 

немає, то про побудову вибірки з урахуванням дизайн-ефекту не може 

бути і мови. Деякі з різновидів дизайн-ефекту можливо буде 

обрахувати на основі результатів дослідження, але це звичайно вже не 

має відношення до вибірки. 
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Далі розглядається етап стратифікації. Наведено розрахунки 

розбиття генеральної сукупності на страти та побудова відповідної 

стратифікованої вибірки. Для побудованої вибірки розраховується 

дизайн-ефект, який виникає внаслідок використання даної 

стратифікації. 

Після цього описується етап кластерного відбору. Респонденти у 

вибірці групуються у кластери, які відбираються до вибірки певним 

випадковим чином. Оскільки всі кластери дещо відрізняються між 

собою і не всі вони можуть потрапити до вибірки, це призводить до 

того, що втрачається інформація про деякі кластери. А це в свою чергу 

призводить до збільшення дизайн-ефекту. Автор наводить розрахунки 

коефіцієнту міжкластерної кореляції, від якого залежить дизайн-ефект 

кластерного відбору та розрахунок величини самого дизайн-ефекту. 

Далі у розділі розглядається яким чином етап відбору 

респондента може збільшити дизайн-ефект. Наведено розрахунки 

дизайн-ефекту, який виникає за цих умов. 
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РОЗДІЛ 3.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПОБУДОВИ ВИБІРОК З УРАХУВАННЯМ 

ДИЗАЙН-ЕФЕКТУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ. 
 

3.1. Оптимальне розміщення при кластерному відборі. 
Кластерна вибірка є одним з найбільш популярних методів 

формування вибірки, що застосовуються для проведення соціологічних 

досліджень в Україні. Формується вона, як правило, у два етапи. Для 

початку необхідно сформувати певну сукупність кластерів. У ролі 

кластерів можуть виступати населені пункти, виборчі дільниці, поштові 

відділення тощо. Далі з усієї сукупності випадковим чином обирається 

певна кількість таких  кластерів, з якої в подальшому формується 

остаточна вибірка респондентів. Проте, у кластерної вибірки існує один 

суттєвий недолік - вибірка, отримана таким чином  зазвичай менш 

точна, ніж проста випадкова вибірка такого ж обсягу. Дослідники 

пов’язують це явище з високою дисперсією середніх, тобто з 

відмінностями середніх значень для певної ознаки в кожному кластері. 

Якщо, наприклад, виключити з кластерної вибірки певні кластери, то в 

результаті отримаємо зсув вибіркової оцінки середнього по всій 

сукупності. Тобто кластерна вибірка надто чутлива до того, які 

кластери потраплять до неї. Таким чином ми безпосередньо підійшли 

до розгляду такого явища як дизайн-ефект.  

Дизайн-ефектом називається міра відносної статистичної 

ефективності певного дизайну вибірки у порівнянні з простою 

випадковою вибіркою (відношення дисперсії вибіркових оцінок 

показника для реального дизайну вибірки, до дисперсії оцінки цього 
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показника, отриманої за допомогою простого випадкового відбору) 

[http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.24914.0]. Для кластерної вибірки він 

визначається наступним чином: 

푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) 

[84, с.162] 

Де: 

푚 — обсяг кластеру у вибірці. 

휌 — коефіцієнт міжкластерної кореляції. Також позначається як 

퐼퐶퐶 (Intraclass correlation coefficient). 

휌 рахується за формулою: 

휌 =
푁 ∑ (푥 − 푥)

푠
 

[75, с.178] 

Де: 

푁 — загальна кількість кластерів. 

푥  — середнє у кластері. 

푥 — середнє у сукупності. 

푠  — дисперсія ознаки у сукупності. 

Тобто для того, щоб розрахувати значення коефіцієнту 

міжкластерної кореляції ( 퐼퐶퐶 ) необхідно знати значення ознаки для 

кожного кластеру. 

Таким чином, знаючи коефіцієнт міжкластерної кореляції ми 

можемо порахувати дизайн-ефект від кластеризації. 

Оскільки для того щоб розрахувати дизайн-ефект при 

кластерному відборі, необхідно знати значення ознаки у кожному 

кластері, навіть у тих, які не потраплять до вибірки, то зрозуміло, що за 

результатами самого дослідження дизайн-ефект від кластерного 

відбору обрахувати неможливо, оскільки відсутня інформація про ті 

кластери, які не потрапили до вибірки. 

Як видно з формули: 
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푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1), 

дизайн-ефект при кластерному відборі не виникає у двох випадках: або 

휌 = 0 , або 푚 = 1 . Якщо кластер складається лише з 1 одиниці, то 

вибірка фактично зводиться до простої випадкової. Дисперсія між 

кластерами вже не буде мати значення. Якщо ж коефіцієнт 

міжкластерної кореляції становить 0, то це свідчить про те, що 

кластери між собою не відрізняються. Отже немає значення яка 

кількість і які кластери потраплять до вибірки, оскільки кожен з них 

може репрезентативно представляти генеральну сукупність. 

Але зазвичай кластери між собою завжди дещо відрізняються і 

тому коефіцієнт міжкластерної кореляції є відмінним від 0. Тому на 

практиці кластерна вибірка буде тим точнішою, чим більше кластерів у 

ній буде (за умови однакового загального обсягу). 

Скористаємося результатами виборів у Верховну раду України за 

2012 рік, щоб оцінити дизайн-ефект в залежності від кількості 

кластерів у вибірці. У ролі кластерів будуть виступати територіальні 

виборчі дільниці. Для початку необхідно розрахувати коефіцієнт 

міжкластерної кореляції для кожної партії: 

 

Таблиця 3.1.1. Значення коефіцієнту міжкластеної кореляції для 

ознаки «голосували за партію ... на минулих виборах» для кожної з 

партій. 

Партія 흆 

Комуністична партія 0.075 

Свобода 0.137 

УДАР 0.042 

Батьківщина 0.119 

Партія регіонів 0.183 
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Нехай обсяг нашої вибірки буде складати 1200 респондентів. 

Подивимося як впливає на дизайн-ефект кількість кластерів у вибірці. 

Розрахувати кількість кластерів у вибірці можна просто за 

формулою: 

푘 =
푛
푚

 

Наприклад, при розмірі кластеру 3, для вибірки з 1200 

респондентів ми отримаємо 푘 = 푛 푚⁄ = 1200 3⁄ = 400 кластерів. 

Далі розрахуємо дизайн-ефект. Наведемо приклад його 

розрахунку для партії Свобода: 

푑푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) = 1 + 0.137(3 − 1) = 1.27 

Аналогічним чином розрахуємо його для всіх партій: 

 

Таблиця  3.1.2. Значення дизайн-ефекту для ознаки «голосували 

за партію ... на минулих виборах» для кожної з партій в залежності від 

обсягу кластеру. 

Розмі

р 

класт

еру 

Кількі

сть 

класте

рів 

Комуністична 

партія 

Своб

ода 

УД

АР 

Батьків

щина 

Партія 

регіонів 

1 1200 1 1 1 1 1 

2 600 1.07 1.14 1.04 1.12 1.18 

3 400 1.15 1.27 1.08 1.24 1.37 

4 300 1.22 1.41 1.13 1.36 1.55 

5 240 1.30 1.55 1.17 1.48 1.73 

6 200 1.37 1.69 1.21 1.60 1.92 

7 171 1.45 1.82 1.25 1.72 2.10 

8 150 1.52 1.96 1.29 1.84 2.28 
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Розмі

р 

класт

еру 

Кількі

сть 

класте

рів 

Комуністична 

партія 

Своб

ода 

УД

АР 

Батьків

щина 

Партія 

регіонів 

9 133 1.60 2.10 1.33 1.96 2.47 

10 120 1.67 2.23 1.38 2.08 2.65 

11 109 1.75 2.37 1.42 2.19 2.83 

12 100 1.82 2.51 1.46 2.31 3.02 

13 92 1.90 2.64 1.50 2.43 3.20 

14 86 1.97 2.78 1.54 2.55 3.38 

15 80 2.04 2.92 1.59 2.67 3.57 

16 75 2.12 3.06 1.63 2.79 3.75 

17 71 2.19 3.19 1.67 2.91 3.93 

18 67 2.27 3.33 1.71 3.03 4.12 

19 63 2.34 3.47 1.75 3.15 4.30 

20 60 2.42 3.60 1.79 3.27 4.48 

 

Отож очевидно, що меншим буде обсяг кластеру і чим більше, 

відповідно, буде цих кластерів у вибірці, тим нижчим буде дизайн-

ефект. Але зрозуміло, що кожен новий кластер у вибірці призводить на 

практиці до значного подорожчання польових робіт, оскільки 

транспортні витрати значно перевищують оплату інтерв’юеру кожного 

інтерв’ю. Тому за певну фіксовану кількість ресурсів ми можемо 

опитати або велику кількість респондентів у декількох кластерах, або 

зовсім невелику кількість респондентів, у багатьох кластерах. 

І саме тут ми зустрічаємося з проблемою: яким чином необхідно 

розподілити ресурси на дослідження, щоб отримати найкращий 

результат? Оскільки найбільша вибірка у респондентах не означає 
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найнижчу похибку. Якщо наша мета провести репрезентативне 

дослідження для всієї України, то опитування навіть 10000 

респондентів у одному місті, буде значно гірше з точки зору 

репрезентативності, ніж, якби ми опитували 20 випадкових міст по 100 

респондентів у кожному. Оскільки у такому випадку нашим 

дослідженням ми фактично представляємо лише мешканців цього 

міста, адже підстав екстраполювати висновки нашого дослідження на 

більше широку генеральну сукупність в нас немає. 

Для початку нам необхідно знати як обраховується вартість 

польового етапу дослідження, тобто як впливає на вартість додаткове 

інтерв’ю для інтерв’юера та додатковий населений пункт до якого 

інтерв’юеру необхідно дістатися, щоб провести свої інтерв’ю. Іншими 

словами необхідно встановити як задається функція витрат. 

Звичайно кожна дослідницька компанія буде по-своєму 

обраховувати вартість реалізації конкретної вибірки і на цю вартість 

може впливати безліч факторів: відстань населеного пункту до 

найближчого обласного центру, відстань до залізниці, розташування 

опитувальних центрів тощо. При бажанні можна їх всі врахувати і 

побудувати досить складну функцію витрат, але у цьому дослідженні 

ми будемо вважати, що на вартість реалізації вибірки впливає лише два 

фактори: транспортні витрати та оплата за 1 інтерв’ю. Тобто на 

вартість впливає кількість респондентів у вибірці та кількість 

кластерів. Таку функцію витрат можна виразити наступною формулою: 

퐶 = 푘푐 + 푛푐 ,  (1) 

де: 

푘 — кількість кластерів. 

푐  — транспортні витрати на 1 кластер. 

푛 — обсяг вибірки. 

푐  — вартість одного інтерв’ю. 
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Оскільки кількість кластерів у вибірці визначається як: 

푘 = , 

де: 

푚 — обсяг кластеру. 

Ми можемо підставити 푘 у формулу (1), тоді отримаємо: 

퐶 =
푛
푚

푐 + 푛푐  

Вирішимо тепер це рівняння для 푛: 

푛 =
퐶푚

푐 + 푐 푚
=

퐶
+ 푐

 

Отже, якщо знати транспортні витрати на 1 кластер та вартість 

одного інтерв’ю і задати загальну суму витрат, то можна порівняти як 

це вплине на обсяг вибірки. 

Нехай для прикладу вартість одного інтерв’ю складає 32 грошові 

одиниці, а транспортні витрати — 200. А загальна кількість ресурсів, 

які виділено на польовий етап дослідження складає 60000 грошових 

одиниць. 

Розрахуємо обсяг вибірки при обраному розмірі кластеру 3: 

푛 =
퐶
+ 푐

=
60000

+ 32
= 608 

Кількість кластерів у такій вибірці відповідно буде дорівнювати: 

푘 =
푛
푚

=
608

3
= 203 

Якби ми мали просту випадкову вибірку обсягом 608 одиниць, то 

її похибка б складала: 

푑 = 1.96
0.25

푛
= 1.96

0.25
608

≈ 0.04 
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Розрахуємо таким же чином обсяг вибірки для інших можливих 

значень розміру кластеру: 

 

Таблиця 3.1.3. Залежність обсягу вибірки від розміру кластеру 

при фіксованих витратах на дослідження. 

Розмір 

кластеру 

Кількість 

кластерів 

Обсяг 

вибірки 

Похибка простої 

випадкової вибірки 

1 259 259 0.061 

2 227 455 0.046 

3 203 608 0.040 

4 183 732 0.036 

5 167 833 0.034 

6 153 918 0.032 

7 142 991 0.031 

8 132 1053 0.030 

9 123 1107 0.029 

10 115 1154 0.029 

11 109 1196 0.028 

12 103 1233 0.028 

13 97 1266 0.028 

14 93 1296 0.027 

15 88 1324 0.027 

16 84 1348 0.027 

17 81 1371 0.026 

18 77 1392 0.026 

19 74 1411 0.026 

20 71 1429 0.026 
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Якби дизайн-ефект від кластеризації не існував, то очевидно, що 

найбільший обсяг вибірки давав би найнижчу похибку, але у 

попередній таблиці ми вже пересвідчилися в тому, що дизайн-ефект 

зростає зі збільшенням розміру кластеру. 

Розглянемо як пов’язані між собою дизайн-ефект та похибка 

вибірки. У першому розділі ми вже розглядали поняття ефективного 

обсягу вибірки. Ефективний обсяг вибірки з урахуванням дизайн-

ефекту визначається за формулою: 

푛 =  [link 

http://surveyanalysis.org/wiki/Design_Effects_and_Effective_Sample_Size] 

 

Похибка простої випадкової вибірки обраховується за формулою: 

푑 = 1.96
0.25
푛

 

Оскільки для того, щоб отримати ефективний обсяг вибірки 

реальний обсяг вибірки слід розділити на дизайн-ефект, то підставимо 

цю операцію у формулу: 

푑 = 1.96
0.25

 

Винесемо 퐷푒푓푓 з-під кореню: 

푑 = 1.96
0.25

= 1.96
0.25퐷푒푓푓

푛
= 퐷푒푓푓 × 1.96

0.25
푛

 

Отже, щоб отримати справжню похибку вибірки, необхідно 

помножити похибку простої випадкової вибірки відповідного обсягу на 

корінь з дизайн-ефекту. Тобто: 

푑 = 퐷푒푓푓 × 푑  
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Розрахуємо реальну похибку для кожної партії у нашому 

прикладі: 

 

Таблиця 3.1.4. Похибка для ознаки «голосували за партію ... на 

минулих виборах» для кожної з партій в залежності від обсягу вибірки 

та розміру кластеру. 

Розмі

р 

класт

еру 

Обся

г 

вибір

ки 

Комуністичн

а партія 

Свобо

да 

УДА

Р 

Батьків

щина 

Партія 

регіонів 

1 259 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 

2 455 0.048 0.049 0.047 0.049 0.050 

3 608 0.043 0.045 0.041 0.044 0.046 

4 732 0.040 0.043 0.038 0.042 0.045 

5 833 0.039 0.042 0.037 0.041 0.045 

6 918 0.038 0.042 0.036 0.041 0.045 

7 991 0.037 0.042 0.035 0.041 0.045 

8 1053 0.037 0.042 0.034 0.041 0.046 

9 1107 0.037 0.043 0.034 0.041 0.046 

10 1154 0.037 0.043 0.034 0.042 0.047 

11 1196 0.037 0.044 0.034 0.042 0.048 

12 1233 0.038 0.044 0.034 0.042 0.048 

13 1266 0.038 0.045 0.034 0.043 0.049 

14 1296 0.038 0.045 0.034 0.043 0.050 

15 1324 0.039 0.046 0.034 0.044 0.051 

16 1348 0.039 0.047 0.034 0.045 0.052 

17 1371 0.039 0.047 0.034 0.045 0.052 
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Розмі

р 

класт

еру 

Обся

г 

вибір

ки 

Комуністичн

а партія 

Свобо

да 

УДА

Р 

Батьків

щина 

Партія 

регіонів 

18 1392 0.040 0.048 0.034 0.046 0.053 

19 1411 0.040 0.049 0.035 0.046 0.054 

20 1429 0.040 0.049 0.035 0.047 0.055 

 

Як бачимо зв’язок між обсягом вибірки та похибкою вже не є 

лінійним, адже при зростанні обсягу вибірки також зростає обсяг 

кластеру, що призводить до збільшення дизайн-ефекту. Якщо 

зобразити значення похибки вибірки для кожної з партій в залежності 

від розміру кластеру, то це є досить помітним: 

 
Рис.3. Залежність похибки для ознаки «голосували за партію ... на 

минулих виборах» для кожної з партій та розміру кластеру. 

 

На графіку помітно, що спочатку похибка вибірки спадає, а після 

певного значення розміру кластеру починає знову збільшуватись. 
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Тобто існує певний оптимальний розмір кластеру при якому похибка 

буде мінімальною. При чому ця точка оптимуму у кожної партії своя і 

залежить від коефіцієнту міжкластерної кореляції. Наприклад 

коефіцієнт міжкластерної кореляції для партії «УДАР» становить 

0,0042 і розмір кластеру при якому досягається мінімальна похибка 

дорівнює 12, а для Партії регіонів коефіцієнт міжкластерної кореляції 

становить 0,183 і розмір кластеру оптимальної вибірки є 5. Загалом 

розподіл виглядає наступним чином: 

 

Таблиця 3.1.5. Розподіл значень коефіцієнту міжкластерної 

кореляції та оптимального розміру кластеру для кожної з партій. 

Партія 흆 
Розмір 

кластеру 

Кількість 

кластерів 

Обсяг 

вибірки 

Похи

бка 

Комуністична 

партія 
0.075 9 123 1107 0.037 

Свобода 0.137 6 153 918 0.042 

УДАР 0.042 12 103 1233 0.034 

Батьківщина 0.119 7 142 991 0.041 

Партія 

регіонів 
0.183 5 167 833 0.045 

 

Як бачимо, чим нижчим був коефіцієнт міжкластерної кореляції, 

тим більший розмір кластеру ми змогли собі дозволити і відповідно 

тим більший загальний обсяг вибірки.  

У Партії регіонів коефіцієнт міжкластерної кореляції найбільший, 

тому для того, щоб вибірка була якомога більш репрезентативною для 

неї, вона має складатися з великої кількості кластерів, що призводить 

до скорочення загального обсягу вибірки, щоб залишатись у межах 

виділених на дослідження ресурсів. 
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Отож, для того щоб розрахувати оптимальну кількість кластерів у 

вибірці, необхідно знати лише коефіцієнт міжкластерної кореляції та 

функцію витрат. 

Скористаємося даними з нашого прикладу, щоб 

продемонструвати розрахунок оптимальної кількості кластерів. 

Як ми вже розглядали раніше, похибка вибірки з врахуванням 

дизайн-ефекту розраховується за формулою: 

푑 = 퐷푒푓푓 × 푑 , 

де: 

푑  — похибка простої випадкової вибірки відповідного розміру. 

퐷푒푓푓 — дизайн-ефект від кластеризації. 

Формула розрахунку дизайн-ефекту: 

퐷푒푓푓 = 1 + 휌(푚 − 1) 

Підставимо її у формулу розрахунку похибки: 

푑 = 퐷푒푓푓 × 푑 = 1 + 휌(푚 − 1) × 푑  

Також підставимо формулу обрахунку похибки простої 

випадкової вибірки: 

 

푑 = 1.96
0.25

푛
 

푑 = 1 + 휌(푚 − 1) × 푑 = 1 + 휌(푚 − 1) × 1.96
0.25

푛
 

Наша функція витрат має наступний вигляд: 

퐶 = 푘푐 + 푛푐  

Раніше ми вже розглядали, що якщо замінити 푘 на  та вирішити 

це рівняння відносно 푛 ми отримуємо: 
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푛 =
퐶
+ 푐

 

Підставимо це замість 푛 у нашу формулу: 

푑 = 1 + 휌(푚 − 1) × 1.96
0.25

푛
= 1 + 휌(푚 − 1) × 1.96

0.25
 

퐶 , 푐 , 푐  — задаються дослідником виходячи з ресурсів 

дослідження та цінових витрат на оплату інтерв’юерів. 

휌 — попередньо обраховується за даними генеральної сукупності. 

Отже в нас залишається лише дві змінні у цьому рівнянні — 푑 

(похибка) та 푚  (розмір кластеру). Тобто ми маємо все, щоб знайти 

мінімум цієї функції, який буде відповіддю на запитання який розмір 

кластеру слід обрати, щоб отримати мінімальну похибку. 

Розглянемо більш детально на прикладі. Нехай ми оптимізуємо 

вибірку для того, щоб досягти мінімальної похибки для партії Свобода. 

Коефіцієнт міжкластерної кореляції для неї дорівнює 0.137. Вартість 

одного інтерв’ю складає 32 грошових одиниць, транспортні витрати — 

200, загальна кількість ресурсів — 60000 грошових одиниць. Тобто: 

퐶 = 60000, 푐 = 200, 푐 = 32, 휌 = 0.137. 

Підставимо ці значення у формулу і отримаємо: 

푑 = 1.96
0.25

× 1 + 0.137(푚 − 1) = 

= 0.00400083 1 + 0.137(푚 − 1) ×
200
푚

+ 32 
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Тепер нам необхідно знайти мінімум цієї функції. Для цього 

спочатку знаходять точки, підозрілі на екстремум, та досліджують їх на 

наявність мінімуму чи максимум. Отже, спочатку потрібно знайти 

похідну від функції витрат: 

푑 (푚) =
0.00876983푚 − 0.345272

√0.137푚 + 0.863푚 32 +
 

Прирівняємо її до 0: 

0.00876983푚 − 0.345272

√0.137푚 + 0.863푚 32 +
= 0 

Розв’язок цього рівняння є: 

푚 = −6.27459, 푚 = 6.27459 

Тобто ми знайшли 2 точки, підозрілі на екстремум. Так як розмір 

кластеру не може бути від’ємним, то розглядаємо лише 푚 = 6.27459. 

Для дослідження на наявність мінімуму у цій точці потрібно дослідити 

поведінку функції справа та зліва від неї, для чого розглянемо там 

значення похідної 푑 (푚) .  

Зліва від 푚 = 6.27459  похідна приймає від’ємні значення. 

Розглянемо значення похідної, наприклад, у точці 푚 = 6  (зліва від 

6.27459) 

푑 (6) =
0.00876983 ∙ 36 − 0.345272

√0.137푚 + 0.863 ∙ 36 ∙ 32 +
= 

=
1

√0.137푚 + 0.863 ∙ 36 ∙ 32 +
(0.00876983 ∙ 36 − 0.345272) 
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А так як 0.00876983 ∙ 36 − 0.345272 = −0.02955812 < 0, то зліва 

від 푚 = 6.27459  похідна 푑 (푚) < 0  і, відповідно, функція похибки є 

спадною. 

Аналогічно розглядаємо поведінку функції справа від 푚 =

6.27459. Для цього розглянемо знак похідної 푑 (푚) у, наприклад, точці 

푚 = 7. Маємо  

푑 (7) =
0.00876983 ∙ 49 − 0.345272

√0.137푥 + 0.863 ∙ 49 ∙ 32 +
= 

=
1

√0.137푥 + 0.863 ∙ 49 ∙ 32 +
(0.00876983 ∙ 49 − 0.345272) 

Так як 0.00876983 ∙ 49 − 0.345272 = 0.08444967 > 0, то функція 

похибки є зростаючою. Отже, у точці 푚 = 6.27459 функція похибки 

досягає свого мінімуму. 

Але розмір кластеру не може бути дробовим, у нашому випадку 

він має дорівнювати 6, або 7, як найближчим до мінімуму цілим 

значенням. Дослідимо функцію похибки у цих значеннях та оберемо 

ту, у якій вона приймає менше значення. 

Маємо 푑(6) = 0.04197762 , 푑(7) = 0.04202992 . Так як у точці 

푚 = 6 значення похибки є меншим, то і вважатимемо, що, за наших 

умов, свого мінімуму похибка досягає при розмірі кластеру 6. 

Похибка кластерної вибірки залежить від загального обсягу 

вибірки, кількості кластерів у вибірці та міри схожості кластерів між 

собою (коефіцієнт міжкластерної кореляції). При чому, за умови 

обмеженості ресурсів на дослідження, загальний обсяг вибірки та 

кількість кластерів у вибірці залежать від обсягу цих ресурсів та 

функції витрат. 

Отож для того, щоб створити кластерну вибірку з найнижчою 

можливою похибкою дослідник має розрахувати, яким чином слід 
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оптимально розмістити вибірку за кластерами, залишаючись в межах 

наявних ресурсів. Для цього йому, по-перше, необхідно дізнатися 

коефіцієнт міжкластерної кореляції досліджуваної ознаки, або ознаки, 

яку він може використати замість неї, оскільки для розрахунку 

коефіцієнту міжкластерної кореляції необхідно знати середнє значення 

ознаки у кожному кластері, та в цілому по досліджуваній сукупності. 

Далі йому необхідно вивести функцію витрат. У кожному випадку 

вона може бути своя, але в цілому вона має показувати як пов’язані 

загальні витрати на дослідження з обсягом вибірки та кількістю 

кластерів у ній. 

Після цього залишається лише скласти загальну формулу, яка 

пов’яже похибку з розміром кластеру. Мінімум цієї функції і буде 

розміром кластеру, при якому похибка побудованої вибірки буде 

найменшою. 
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3.2. Оптимальне розміщення при стратифікованому 

відборі. 
Стратифікована вибірка лежить в основі більшості практичних 

досліджень в галузі соціологічних та маркетингових досліджень. Її суть 

полягає в тому, що дослідник ділить генеральну сукупність на страти і 

подальший відбір проводить в кожній з них. Таким чином він гарантує, 

що всі страти генеральної сукупності будуть представлені і в 

вибірковій сукупності. 

Крім того поділ генеральної сукупності на страти дозволяє також 

знизити похибку вибірки. Особливо, якщо страти всередині 

максимально однорідні, а між собою відрізняються.   

Дизайн-ефектом є відношення дисперсії оцінки, отриманої за 

допомогою даного дизайну вибірки по відношенню до дисперсії 

оцінки, отриманої за допомогою простого випадкового відбору. 

Запропоновано такий показник було ще Леслі Кішем в 1965 році [84,  

с.162]. Тобто такий показник можна інтерпретувати як міру точності 

втрачену чи набуту внаслідок застосування поточної вибірки у 

порівнянні з застосуванням простої випадкової вибірки. 

Для стратифікованої вибірки дизайн-ефект визначається як: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
퐷
퐷

 

[56, с.208] 

Де: 

퐷  — дисперсія оцінки простого випадкового відбору. 

퐷  — дисперсія оцінки стратифікованого відбору. 

Для простого випадкового відбору дисперсія оцінки дорівнює: 

퐷 =
1 − 푓

푛
푆  
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[56, с.19] 

Для простого випадкового відбору дисперсія оцінки дорівнює: 

퐷 =
1 − 푓

푛
푊 푆  

[56, с.45] 

Де: 

푓 =  — частка відбору. 

푁 — об’єм генеральної сукупності. 

푛 — об’єм вибіркової сукупності. 

푊 =  — вага страти. 

푁  — об’єм страти. 

푆  — дисперсія в страті. 

При оцінці частки ознаки дисперсія визначається як: 

푆 =
푁

푁 − 1
푝(1 − 푝) 

[56, с.30] 

Де: 

푝 — частка ознаки. 

Або, при достатньо великих 푁 (як у випадку загальноукраїнських 

опитувань): 

푆 ≈ 푝(1 − 푝) 

Таким чином: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
퐷
퐷

≈
∑ 푊 푝 (1 − 푝 )

푝(1 − 푝)
=

∑ 푊 푝 (1 − 푝 )
푝(1 − 푝)  
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[56, с.208] 

У випадку, коли 푝 = 푝, тобто всі страти мають однакове 

значення досліджуваної ознаки, то формула спрощується до: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
∑ 푊 푝(1 − 푝)

푝(1 − 푝) =
푝(1 − 푝) ∑ 푊

푝(1 − 푝) =
∑ 푊

1
= 1 

Тобто використання стратифікованого відбору не дає 

безпосередньої переваги в точності саме по собі, якщо страти не 

відрізняються по досліджуваній ознаці. Але на практиці соціальних 

досліджень страти завжди будуть дещо відрізнятись одна від одної. І в 

цьому випадку дизайн-ефект завжди буде меншим за 1. 

Як ми вже згадували, дизайн-ефект буде тим нижчим, чим більше 

між собою відрізняються страти. Отже перед дослідником стоїть 

завдання розбити генеральну сукупність таким чином, щоб отримати 

страти, що якомога більше між собою відрізняються. Наприклад, якщо 

мова йде про політичне дослідження, то розумно буде виділити схід, 

захід, північ, південь і центр в різні страти. 

У випадку, якщо в дослідника немає даних про досліджувану 

ознаку у генеральній сукупності, то при розбитті на страти він може 

використати ознаки, які на його думку можуть корелювати з 

досліджуваною ознакою або ж покладатися на свою інтуїцію, здоровий 

глузд, досвід чи результати попередніх досліджень. 

Ми ж розглянемо ситуацію як отримати оптимальне розбиття 

сукупності на страти, якщо досліднику відомі досліджувані 

характеристики генеральної сукупності (або ті, які він може 

використовувати замість них). 

Припустимо, що дослідник хоче провести політичне опитування 

населення. І йому відомі результати попередніх виборів для кожної із 

областей. Для прикладу оберемо результати для Партії регіонів, 

оскільки вони мають досить високу дисперсію: 
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Таблиця 3.2.1. Розподіл частки голосів за Партію регіонів на 

минулих виборах за областями. 

Область Вага Доля голосів за Партію регіонів 

Автономна республіка Крим 0.0361 0.522 

Вінницька 0.0392 0.168 

Волинська 0.0249 0.128 

Дніпропетровська 0.0675 0.351 

Донецька 0.0956 0.649 

Житомирська 0.0290 0.215 

Закарпатська 0.0232 0.309 

Запорізька 0.0391 0.405 

Івано-Франківська 0.0324 0.050 

Київ 0.0646 0.125 

Київська 0.0423 0.208 

Кіровоградська 0.0206 0.259 

Луганська 0.0495 0.566 

Львівська 0.0648 0.046 

Миколаївська 0.0231 0.402 

Одеська 0.0426 0.419 

Полтавська 0.0336 0.214 

Рівненська 0.0259 0.156 

Севастополь 0.0073 0.469 

Сумська 0.0261 0.209 

Тернопільська 0.0280 0.062 

Харківська 0.0553 0.404 

Херсонська 0.0211 0.291 
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Область Вага Доля голосів за Партію регіонів 

Хмельницька 0.0316 0.183 

Черкаська 0.0308 0.183 

Чернівецька 0.0259 0.200 

Чернігівська 0.0201 0.206 

 

Можна було б використовувати в якості страт одразу області, але 

на практиці так діяти не виходить, так як навантаження на маленькі 

страти буде складатися всього з кількох людей. А відправляти 

інтерв’юера в населений пункт заради опитування всього одного-двох 

респондентів, як правило, економічно вкрай невигідно. 

Тому розумно було б згрупувати області в деякі укрупнені 

регіони. Кожен з регіонів буде складатися з декількох схожих областей. 

Питання тільки в тому як саме об’єднати області в регіони щоб 

отримати оптимальне групування, тобто щоб регіони були 

максимально несхожими між собою і, відповідно, дизайн-ефект був 

якомога нижчим. 

Звичайно можна було б вчинити просто: розрахувати дизайн-

ефект для всіх можливих розбиттів множини областей на регіони і 

обрати найкращу. 

Припустимо дослідник хоче згрупувати наші 27 адміністративно-

територіальних одиниць в 11 регіонів. Це завдання комбінаторики 

називається розбиття 푛-елементної множини на 푘 непустих підмножин. 

Кількість невпорядкованих розбиттів 푛 -елементної множини на 푘 

непустих підмножин можна підрахувати за допомогою числа Стірлінга 

другого роду з 푛 по 푘, яке позначається як 푆(푛, 푘) або 푛
푘 . 

Числа Стірлінга другого роду можна порахувати за допомогою 

наступного рекурентного співвідношення: 

푆(푛, 푛) = 1, для 푛 ≥ 0. 
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푆(푛, 0) = 0, для 푛 > 0. 

푆(0, 푘) = 0, для 푘 > 0. 

푆(푛, 푘) = 푆(푛 − 1, 푘 − 1) + 푘 ∙ 푆(푛 − 1, 푘), для 0 < 푘 < 푛. 

Або наступною явною формулою: 

푆(푛, 푘) =
1
푘!

(−1) 푘
푗 푗  

[Weisstein, Eric W. "Stirling Number of the Second Kind." From 

MathWorld--A Wolfram Web 

Resource.http://mathworld.wolfram.com/StirlingNumberoftheSecondKind.h

tml] 

У випадку якщо в нас 27 адміністративно-територіальних округів, 

які ми хочемо згрупувати в 11 регіонів, то всього існує 푆(27,11) =

123519417123830092365 або 1.23519 ∙ 10  варіантів групувань. 

На жаль, перевірити таку кількість групувань, щоб знайти з них 

найкращу, не видається можливим. 

Отже доведеться скористатися іншим рішенням, щоб знайти 

оптимальне розбиття нашої множини на підмножини. Воно полягає в 

наступному: на кожному кроці ми будемо об’єднувати такі дві 

підмножини, об’єднання яких дасть мінімальний із можливих дизайн-

ефект. Хоча таке рішення і не гарантує, що в результаті буде знайдено 

найкраще із можливих групувань областей, але перевага в скороченні 

кількості необхідних розрахунків є дуже значною. На кожному кроці 

знадобиться здійснити всього ( )  порівнянь, де 푛  — поточна 

кількість підмножин. 

Таким чином алгоритм буде наступним: 

1. На першому кроці кожна область є регіоном. 

2. Об’єднуємо два регіони, які дадуть найменший дизайн-ефект в 

один. 
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3. Повторюємо крок 2, поки не буде досягнута потрібна кількість 

регіонів. 

Тепер необхідно встановити яким чином визначити злиття яких 

двох множин в групу дасть мінімальний дизайн-ефект. Подивимось на 

формулу по якій рахується дизайн-ефект стратифікованого відбору: 

푑푒푓푓(푦 , 푦) =
∑ 푊 푝 (1 − 푝 )

푝(1 − 푝)  

Нижня частина дробу не залежить від розбиття на регіони взагалі. 

Таким чином дизайн-ефект буде тим нижчим, чим менша сума в 

верхній частині дробу. 

Вага злитих множин дорівнює простій сумі ваги цих двох 

множин: 

푊 = 푊 + 푊  

Частка рахується наступним чином: 

푝 =
푝 푊 + 푝 푊

푊 + 푊
 

Таким чином, коли ми перераховуємо дизайн-ефект для двох 

злитих груп ми замінюємо в верхній частині дробу  푊 푝 (1 − 푝 )  та 

푊 푝 1 − 푝  груп, які об’єднуються на 푊 + 푊 ∙ 1 −

. Отже необхідно знайти групи, для яких значення формули: 

푊 + 푊 ∙
푝 푊 + 푝 푊

푊 + 푊
1 −

푝 푊 + 푝 푊
푊 + 푊

− 푊 푝 (1 − 푝 ) + 푊 푝 1 − 푝  
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буде мінімальним. Позначимо цю формулу як ∆ та спростимо: 

∆= 

= 푊 + 푊 ∙
푝 푊 + 푝 푊

푊 + 푊
1 −

푝 푊 + 푝 푊
푊 + 푊

− 

− 푊 푝 (1 − 푝 ) + 푊 푝 1 − 푝 = 

= 푝 푊 + 푝 푊 1 −
푝 푊 + 푝 푊

푊 + 푊
− 푊 푝 (1 − 푝 ) + 푊 푝 1 − 푝 = 

= 푝 푊 + 푝 푊 −
푝 푊 + 푝 푊

푊 + 푊
− 푊 푝 − 푊 푝 + 푊 푝 + 푊 푝 = 

= 푊 푝 + 푊 푝 −
푝 푊 + 푝 푊

푊 + 푊
= 

=
푊 + 푊 푊 푝 + 푊 푝 − 푝 푊 + 푝 푊

푊 + 푊
= 

=
푊 푊 푝 − 푝

푊 + 푊
 

Після злиття всіх областей за допомогою цього алгоритму ми 

отримаємо наступне групування: 

 

Таблиця 3.2.2. Розподіл частки голосів за Партію регіонів за 

об’єднаними областями. 

Регіон Вага 
Доля голосів за 

Партію регіонів 

Івано-Франківська & Львівська & 0.125 0.051 
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Тернопільська 

Волинська & Київ 0.089 0.126 

Вінницька & Рівненська & Хмельницька 

& Черкаська 
0.127 0.173 

Сумська&Київська&Чернівецька&Чернігі

вська&Житомирська&Полтавська 
0.177 0.209 

Кіровоградська 0.021 0.259 

Закарпатська & Херсонська 0.044 0.300 

Дніпропетровська 0.068 0.351 

Харківська & Миколаївська & Запорізька 

& Одеська 
0.160 0.408 

Автономна республіка Крим & 

Севастополь 
0.043 0.513 

Луганська 0.050 0.566 

Донецька 0.096 0.649 
 

Дане групування можливо і є оптимальним з точки зору дизайн-

ефекту, але, як бачимо, деякі страти складаються з областей, які 

знаходяться одна від одної географічно дуже далеко. Наприклад, 

закарпатська область і херсонська. Зазвичай все ж таки передбачається, 

що області в регіоні мають спільні кордони. Отже необхідно 

модифікувати алгоритм таким чином, щоб зливались тільки ті 

підмножини, у яких є хоча б одна пара елементів зі спільним кордоном: 

1. На першому етапі кожна область є регіоном 

2. Об’єднуємо два регіони, які мають хоча б одну пару областей 

між собою зі спільним кордоном і які дадуть найменший 

дизайн-ефект, в один. 
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3. Повторюємо крок 2, поки не буде досягнута потрібна кількість 

регіонів. 

В такому випадку ми отримаємо наступне групування областей в 

регіони: 

 

Таблиця 3.2.3. Розподіл частки голосів за Партію регіонів за 

об’єднаними областями за модифікованим алгоритмом. 

Регіон Вага 

Доля 

голосів за 

Партію 

регіонів 

Івано-Франківська & Львівська & Тернопільська 0.125 0.051 

Київ 0.065 0.125 

Рівненська & Волинська 0.051 0.142 

Полтавська & Сумська & Київська & 

Житомирська & Чернігівська & Кіровоградська 

& Черкаська & Вінницька & Хмельницька & 

Чернівецька 

0.299 0.202 

Закарпатська 0.023 0.309 

Дніпропетровська & Херсонська & Запорізька 0.128 0.358 

Харківська 0.055 0.404 

Одеська & Миколаївська 0.066 0.413 

Автономна республіка Крим & Севастополь 0.043 0.513 

Луганська 0.050 0.566 

Донецька 0.096 0.649 

 

Таким чином ми згрупували області в регіони оптимальним 

чином, за умови, що всі регіони складаються із пов’язаних областей. 
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У випадку, якщо дослідник хотів би вивчити тільки одну ознаку в 

своєму дослідженні, то цього було б достатньо, так як з точки зору 

досліджуваної ознаки дана стратифікаціє є оптимальною. Але, як 

правило, в дослідженні досліджується одразу кілька ознак. І 

оптимальна для однієї ознаки стратифікація може бути дуже невдалою 

для іншої ознаки. 

Виходить, що з практичної точки зору важливіше отримати 

стратифікацію, яка була б більш універсальною. Тобто враховувала б 

одразу кілька змінних при групуванні областей в регіони. Тоді 

можливо для якоїсь конкретної змінної стратифікація може і не буде 

оптимальною, але в цілому вона буде враховувати всі ознаки, які 

досліджуються в дослідженні. 

Критерієм оптимальності може виступати середнє арифметичне 

дизайн-ефектів для кожної змінної, що беруть участь в аналізі. 

Припустимо, що дослідник хоче побудувати оптимальну 

стратифікацію для політичного опитування і стратифікація повинна 

враховувати такі змінні як: явка на виборах та частка голосів за кожну з 

5 партій: 

 

Таблиця 3.2.4. Розподіл частки голосів за кожну з партій на 

минулих виборах за областями. 

Область Вага Явка 

Ком 

парті

я 

Своб

ода 

УДА

Р 

Бать

ківщ

ина 

Парті

я 

регіо

нів 

Автономна 

республіка Крим 
0.036 0.48 0.20 0.01 0.07 0.13 0.52 

Вінницька 0.039 0.62 0.09 0.08 0.13 0.45 0.17 

Волинська 0.025 0.65 0.07 0.18 0.16 0.40 0.13 
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Область Вага Явка 

Ком 

парті

я 

Своб

ода 

УДА

Р 

Бать

ківщ

ина 

Парті

я 

регіо

нів 

Дніпропетровськ

а 
0.068 0.52 0.20 0.05 0.15 0.19 0.35 

Донецька 0.096 0.58 0.19 0.01 0.05 0.05 0.65 

Житомирська 0.029 0.59 0.13 0.08 0.14 0.36 0.21 

Закарпатська 0.023 0.49 0.05 0.08 0.20 0.28 0.31 

Запорізька 0.039 0.55 0.21 0.04 0.13 0.15 0.41 

Івано-

Франківська 
0.032 0.61 0.02 0.34 0.15 0.38 0.05 

Київ 0.042 0.61 0.06 0.11 0.19 0.37 0.21 

Київська 0.021 0.53 0.14 0.06 0.15 0.32 0.26 

Кіровоградська 0.050 0.56 0.25 0.01 0.05 0.06 0.57 

Луганська 0.065 0.67 0.02 0.38 0.14 0.36 0.05 

Львівська 0.065 0.61 0.07 0.17 0.25 0.31 0.12 

Миколаївська 0.007 0.48 0.29 0.01 0.05 0.06 0.47 

Одеська 0.023 0.51 0.19 0.04 0.13 0.17 0.40 

Полтавська 0.043 0.48 0.18 0.03 0.14 0.16 0.42 

Рівненська 0.034 0.57 0.14 0.08 0.19 0.30 0.21 

Севастополь 0.026 0.61 0.06 0.17 0.17 0.37 0.16 

Сумська 0.026 0.57 0.12 0.06 0.17 0.36 0.21 

Тернопільська 0.028 0.66 0.02 0.31 0.15 0.39 0.06 

Харківська 0.055 0.52 0.21 0.04 0.13 0.15 0.40 

Херсонська 0.021 0.50 0.24 0.05 0.14 0.22 0.29 
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Область Вага Явка 

Ком 

парті

я 

Своб

ода 

УДА

Р 

Бать

ківщ

ина 

Парті

я 

регіо

нів 

Хмельницька 0.032 0.61 0.09 0.12 0.16 0.38 0.18 

Черкаська 0.031 0.60 0.09 0.10 0.17 0.38 0.18 

Чернівецька 0.020 0.58 0.05 0.09 0.19 0.40 0.21 

Чернігівська 0.026 0.60 0.13 0.06 0.13 0.31 0.20 
 

Тоді необхідно модифікувати формулу, для якої ми порівнюємо 

області щоб визначити які з них найкраще об’єднати. Позначимо через 

푘 номер ознаки, а через 퐿 їх кількість. Тоді: 

∆=
∑ , ,

퐿
 

Інші кроки алгоритму змін не потребують. 

В результаті ми отримаємо таку стратифікацію, яку буде 

враховувати всі 6 параметрів: 
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Таблиця 3.2.5. Розподіл частки голосів за кожну з партій на минулих 

виборах за об’єднаними областями. 

Регіон Вага Явка 
Ком 

парті
я 

Своб
ода 

УДА
Р 

Бать
кі-

вщин
а 

Парт
ія 

регіо
нів 

Тернопільська & 
Івано-Франківська 
& Львівська 

0.125 0.651 0.019 0.355 0.147 0.370 0.051 

Київ 
0.065 0.610 0.072 0.174 0.255 0.311 0.125 

Рівненська & 
Волинська 

0.051 0.627 0.066 0.174 0.167 0.381 0.142 

Чернівецька & 
Київська & 
Черкаська 
&Хмельницька & 
Вінницька 

0.164 0.608 0.078 0.100 0.168 0.396 0.189 

Чернігівська & 
Полтавська & 
Кіровоградська & 
Сумська & 
Житомирська 

0.135 0.572 0.131 0.070 0.157 0.332 0.218 

Закарпатська 
0.023 0.492 0.050 0.083 0.200 0.277 0.309 

Херсонська & 
Дніпропетровська 

0.089 0.511 0.206 0.052 0.145 0.194 0.337 

Харківська & 
Миколаївська & 
Запорізька & 
Одеська 

0.160 0.513 0.201 0.038 0.130 0.156 0.408 

Донецька 
0.096 0.582 0.190 0.012 0.047 0.053 0.649 

Севастополь & 
Автономна 
республіка Крим 

0.043 0.481 0.212 0.011 0.068 0.119 0.513 

Луганська 
0.050 0.560 0.255 0.013 0.048 0.055 0.566 
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Стратифікація генеральної сукупності дозволяє спростити відбір 

респондентів і знизити похибку вибірки. Це відбувається за рахунок 

того, що респонденти в межах однієї страти виявляються більш 

схожими між собою, ніж між стратами. Отже, завдання дослідника на 

етапі стратифікації полягає в тому, щоб знайти таке розбиття на страти, 

при якому дизайн-ефект буде мінімальним. В ролі елементів множини, 

які необхідно розбити на підмножини (страти) можуть виступати 

області, округи, населені пункти, територіальні дільниці, поштові 

відділення тощо. 

Для того, щоб розрахувати оптимальне розбиття сукупності на 

страти досліднику необхідно знати для кожного елементу його вагу 

(частку) і середнє значення досліджуваної ознаки (або ознак) в цьому 

елементі. 

Оскільки варіантів розбиття сукупності на страти існує дуже 

багато (їх можна дізнатись за допомогою числа Стірлінга другого 

роду), то простий перебір всіх варіантів розбиття з метою пошуку 

найкращого не підходить. Тому було запропоновано ітеративний 

алгоритм пошуку оптимального групування елементів в страти, що 

нагадує ієрархічний кластерний аналіз. На кожному кроці алгоритму 

необхідно об’єднувати такі дві підмножини, які дадуть мінімальний 

дизайн-ефект в підсумку. 

Оскільки вирішення завдання пошуку оптимального розбиття 

сукупності на страти з точки зору дизайн-ефекту для однієї 

досліджуваної ознаки є не дуже корисним з практичної точки зору, то 

було запропоновано покращення, що дозволяє врахувати будь-яку 

кількість важливих для дослідника змінних. 

Таким чином використовуючи запропонований алгоритм можна 

отримати оптимальне розбиття генеральної сукупності на страти 

виходячи з конкретних потреб дослідника. 
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3.3. Алгоритм нерівноймовірнісного відбору кластерів. 
Ймовірнісні вибірки базуються на принципі, що всі елементи 

генеральної сукупності мають рівні ймовірності потрапити до вибірки 

[57, с.18]. Це дозволяє отримати у вибірці розподіли ознак, які будуть 

відтворювати розподіли у генеральній сукупності. Якби ми зробили 

нескінченну кількість вибірок з генеральної сукупності, за умови, що 

кожен елемент має рівні ймовірності потрапити до вибірки, то розподіл 

всіх ознак у отриманих вибірках у середньому б дорівнював такому ж 

розподілу у генеральній сукупності. 

Очевидно, що у випадку, якщо певні елементи будуть мати 

більшу ймовірність потрапити до вибірки, ніж інші, це призведе до 

зсуву вибірки. Таким чином ми отримаємо у вибірці більше елементів, 

що мають більшу ймовірність потрапити до вибірки, ніж їх є у 

генеральній сукупності. Особливо це стає проблемою у випадках, коли 

досліджувана ознака корелює з ймовірністю потрапити до вибірки. 

Таким чином це є досить актуальною проблемою, оскільки 

внаслідок порушення рівності шансів всіх респондентів потрапити до 

вибірки ми отримуємо також менш репрезентативну вибірку, яка 

втрачає можливість відображати властивості генеральної сукупності. 

Класичним прикладом порушення принципу рівних ймовірностей 

респондентів потрапити до вибірки є дослідження «Літерарі дайджест» 

щодо президентських виборів 1936 у США. Генеральною сукупністю 

цього дослідження є виборці. Але для відбору респондентів дослідники 

застосували телефонні довідники та реєстраційні списки автомобілів. 

Таким чином респонденти з телефонами чи автомобілями мали більші 

шанси потрапити до вибірки. Оскільки факт наявності у людини 

телефону чи автомобілю тісно корелював з досліджуваною ознакою 

(політичні преференції) це призвело до викривлених результатів 

дослідження. 
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Сьогодні в України найпопулярнішими у дослідників методами 

збору інформації для національних досліджень є поквартирні 

опитування F2F (фейс ту фейс), телефонні опитування та Інтернет-

опитування. Очевидно кожен з цих методів дає свої зсуви. У випадку 

поквартирного опитування респонденти, які частіше бувають вдома під 

час роботи інтерв’юера, мають більші шанси потрапити до вибірки. У 

випадку телефонних опитувань за стаціонарними телефонами 

респондент має мати вдома телефон та мати можливість відповісти на 

нього. Це ж стосується і опитувань за мобільними телефонами. При 

цьому, якщо людина користується двома мобільними телефонами (чи 

сім-картками) її ймовірність потрапити до вибірки збільшується вдвічі. 

Інтернет-опитування дають ще більші зсуви, оскільки респондент має 

бути не лише Інтернет-користувачем, а ще й бути членом 

дослідницької панелі. Крім того навіть у цьому випадку ймовірність 

респондента стати учасником дослідження буде тісно пов’язана з його 

активністю у Інтернеті. Більш активні користувачі будуть мати вищі 

шанси потрапити у вибірку. 

У кожному випадку існують свої підходи до подолання зсувів. 

Наприклад, на етапі відбору під час телефонного опитування подолати 

вплив того, що у респондента два телефони неможливо, оскільки 

наперед невідомо якому респонденту телефонують, обравши його 

номер випадковим чином. Оскільки респонденти з двома номерами 

телефонів будуть мати вдвічі більші шанси потрапити до вибірки, то і у 

вибірці їх буду вдвічі більше, ніж повинно бути. Для усунення цього 

зсуву можна зважити отриманий масив даних, присвоївши кожному 

респонденту з двома телефонами вагу вдвічі меншу, ніж іншим 

респондентам. 

При розрахунку системи ваг в обстеженнях населення проблема 

полягає в тому, що репрезентативність вибірки необхідно 

забезпечувати в умовах не лише складного дизайну вибірки, а й при 
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значних і неоднорідних за регіонами та групами населення рівнях 

відмов від обстеження, в умовах застосування складних методів 

оцінювання та методів об’єднання даних і узгодження результатів 

обстеження з наявною зовнішньою інформацією [47, с.153]. 

За загальноприйнятими уявленнями, при прийнятті рішення щодо 

зважування даних вибіркового обстеження слід врахувати основні 

переваги та недоліки зважування. Основні переваги зважування 

характеризують наступні положення: 

— процедури зважування призначені для врахування реальних 

ймовірностей включення одиниць до вибірки, що особливо важливо 

при нерівних ймовірностях відбору; 

— ваги дозволяють врахувати фактичні рівні участі одиниць 

спостереження в обстеженні; 

— шляхом зважування можна зменшити вплив на результати 

обстеження недосконалостей основи вибірки та інших окремих 

невибіркових похибок; 

— через систему ваг часто реалізують процедури коригування 

(поліпшення) оцінок показників шляхом використання складних 

оціночних функцій (оцінки за відношенням, оцінки за регресією тощо) 

та узгодження результатів обстеження з зовнішньою інформацією 

(зокрема з застосуванням процедур калібрації); 

— системи ваг дозволяють об’єднувати результати різних 

вибіркових обстежень на нижчих рівнях агрегації даних та на 

мікрорівні. 

З іншого боку, зважування ускладнює процедури обробки даних, 

вимагає більших витрат на обробку та аналіз даних. Зважування може 

призвести до зниження надійності оцінок показників і є додатковим 

потенційним джерелом помилок при обробці даних вибіркових 

обстежень. 
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Слід зазначити, що для сучасних загальнодержавних вибіркових 

обстежень населення переваги зважування значно перевищують 

недоліки. За наявності достатньо потужних технічних засобів обробки 

та аналізу статистичних даних ваги доцільно розраховувати для будь-

якого обстеження, що проводиться на основі ймовірнісної вибірки (в 

певному сенсі це відноситься і до неімовірнісних вибірок). Справа в 

тому, що ваги — це фактично єдина ознака в кінцевому масиві даних 

обстеження, яка враховується при розрахунках оцінок всіх показників і 

яку дослідник має можливість коригувати. Тому саме система ваг часто 

дозволяє виправляти деякі помилки, яких було припущено під час 

побудови вибірки або проведення обстеження. Крім того система ваг 

дозволяє достатньо адекватно враховувати при побудові оцінок 

показників наявну зовнішню інформацію (отриману з додаткових 

джерел – адміністративних даних, статистичної звітності, попередніх 

обстежень тощо). Тому система ваг фактично повинна бути 

невід’ємною частиною результатів будь-якого достатньо серйозного 

вибіркового обстеження [47, с.153]. 

Але, якщо можливо реалізувати якийсь етап побудови вибірки без 

подальшого використання зважування, то звичайно краще його 

реалізувати саме таким чином. 

Взагалі тема впливу методу збору інформації на результат є дуже 

актуальною та поширеною у дослідницьких колах. Адже метою 

кожного дослідника є отримання репрезентативної вибіркової 

сукупності, яка б відображала ознаки, властиві генеральній сукупності. 

У даній роботі ми зупинимося лише на впливі способу відбору 

елементів у вибірку. 

В ймовірнісній вибірці кожна 푖-та одиниця вибіркової сукупності 

повинна мати певну позитивну ймовірність 푝  потрапити до вибірки. 

Інакше кажучи, за результатами відбору ця одиниця репрезентує 1 푝⁄  
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одиниць генеральної сукупності і при розрахунках для генеральної 

сукупності її потрібно врахувати 1 푝⁄  разів [47, с.155]. 

Проста випадкова вибірка є базовим і найпростішим типом 

відбору елементів у вибірку. Коли дослідник має повний перелік 

елементів генеральної сукупності, то забезпечення рівності шансів цих 

елементів потрапити до вибірки є простим завданням. На практиці ж 

дослідник зазвичай не має переліку всіх елементів сукупності. Тому 

способи відбору значно ускладнюються і принцип рівності ймовірності 

елементів потрапити до сукупності може порушуватись. 

Типовим прикладом є відбір мешканців будинку до вибіркової 

сукупності. Зазвичай інтерв’юер проінструктований порахувати всі 

квартири в будинку та обрати з них випадковим чином певну кількість. 

Здається, що ніякого зсуву не виникає. Потім у кожній квартирі, що 

потрапила до вибірки, інтерв’юер має певним випадковим чином 

(наприклад, користуючись методом дня народження) обрати 

респондента. Здається що на цих двох етапах відбору була забезпечена 

рівність шансів елементів потрапити до вибірки. Але насправді у 

результаті такого відбору респонденти мають різні шанси потрапити до 

вибірки. Під час першого відбору інтерв’юер обирає кластер, який 

потрапить до вибірки. І хоча кластери мають рівні шанси потрапити до 

вибірки, але оскільки в них знаходиться різна кількість елементів 

генеральної сукупності, то для них вже існує відбір з ймовірністю 

потрапити до вибірки, яка залежить від кількості елементів у кластері. 

Якщо позначити кількість кластерів як 푚, кількість елементів у 푖-

му кластері як 푚 , то ймовірність елементу генеральної сукупності 

потрапити до вибірки буде дорівнювати 

푝 =
1
푚

×
1

푚
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Тобто ймовірність респондента потрапити до вибірки залежить 

від того скільки елементів у кластері до якого він належить. Чим менше 

за обсягом кластер, тим вище шанс респондента потрапити до вибірки. 

Таким чином у результуючій вибірці буде зсув у бік мешканців 

малих домогосподарств. Такий зсув звісно негативним чином впливає 

на дизайн-ефект вибірки. Але його можливо виміряти та врахувати при 

обрахунку похибки вибірки чи її проектуванні. 

Формула, яка вимірює даний тип дизайн-ефекту має наступний 

вигляд: 

푑푒푓푓 =
∑ 푚 푤

(∑ 푚 푤 )  

[57, с. 214] 

Де: 

푚  — частка i-го об’єкту у вибірковій сукупності. 

푤  — частка i-го об’єкту у генеральній сукупності. 

Для цього звичайно необхідно знати розподіл необхідної ознаки у 

генеральній сукупності. У нашому прикладі ми отримуємо зсув 

відносно кількості мешканців квартири.  

 

Таблиця 3.3.1. Розподіл кількості мешканців квартир. 

Мешканців у квартирі 풎풊 풘풊 

1 0,25 0,17 

2 0,25 0,31 

3 0,25 0,35 

4 0,25 0,17 

 

У результаті дизайн-ефект даного етапу відбору дорівнюватиме 

1.1056. 
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Таким способом можливо врахувати вплив відбору на похибку 

вибірки. Але звичайно краще не враховувати вплив на похибку 

вибірки, а нівелювати його. Це можливо зробити зважуванням, як у 

прикладі з опитуванням за мобільними телефонами, або змінити сам 

тип відбору, щоб врівноважити шанси всіх респондентів потрапити до 

вибірки. Звичайно це не завжди можливо, оскільки потребує додаткової 

інформації про генеральну сукупність. 

Розглянемо приклад кластерного відбору населених пунктів для 

національного дослідження. Нехай досліднику необхідно обрати міста, 

які представлятимуть генеральну сукупність, а у містах вже відібрати 

респондентів. Таким чином кожне місто буде виступати у ролі 

кластеру. І в цьому випадку ми отримаємо такий же зсув ймовірності 

респондента потрапити до вибірки, як у прикладі з відбором 

респондента у багатоквартирному будинку. 

Але якщо ми знаємо кількість елементів у кожному кластері, то 

ми можемо скорегувати ймовірність кожного елементу потрапити до 

вибірки. Кожен елемент кластеру має шанс потрапити до вибірки 

обернено пропорційний до кількості елементів кластеру. Тобто , де 

푚  — кількість елементів у 푖 -му кластері. Таким чином ми маємо 

змінити ймовірність кластеру потрапити до вибірки, щоб компенсувати 

різні шанси респондентів потрапити до вибірки в залежності від обсягу 

кластеру. Отже шанс кластеру потрапити до вибірки має бути прямо 

пропорційним до кількості елементів у ньому. Тобто замість  

ймовірність має дорівнювати: 

푝 =
푚

∑ 푚
 

Тоді ймовірність всіх респондентів потрапити до вибірки буде 

рівною: 

푝 =
푚

∑ 푚
×

1
푚
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Таким чином всі респонденти будуть мати рівні шанси потрапити 

до вибірки, отже зсуву вибірки та дизайн-ефекту виникати не буде. 

Залишається лише реалізувати такий алгоритм відбору кластерів, 

який дозволить відбирати їх з заданою ймовірністю. 

Якщо виходити з умови, що у нас є генератор випадкових чисел, 

який генерує рівномірно розподілене випадкове ціле число на заданому 

інтервалі чисел, то його застосування підходить для 

рівноймовірнісного відбору кластеру. 

Розглянемо приклад з трьома кластерами по 5, 3 та 2 відповідно 

елементів у кожному. 

Таблиця 3.3.2. Ймовірності кластерів потрапити до вибірки про 

рівноймовірнісному відборі. 

풊, номер 

кластеру 

풎풊, кількість 

елементів 

풑풄풍, ймовірність 

кластеру 

потрапити до вибірки 

1 5 0,33 

2 3 0,33 

3 2 0,33 

 

Якщо ми згенеруємо випадкове число від 1 до 3, то всі кластери 

будуть мати однакові шанси потрапити до вибірки. 

Досягнути ймовірності кластеру потрапити до вибірки 

пропорційної до кількості елементів у ньому можливо наступним 

чином. Якщо кожен кластер записати у таблиці таку кількість разів, 

скільки елементів у ньому представлено і згенерувати число від 1 до 

загальної кількості елементів у всіх кластерах, то це число буде тим 
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частіше припадати на певний номер кластеру, чим більше у ньому 

елементів. 

 

Таблиця 3.3.3. Ймовірності елементів кластерів потрапити до 

вибірки про рівноймовірнісному відборі. 

номер елементу 
풊, номер 

кластеру 

풑, ймовірність 

елементу 

потрапити до вибірки 

1 1 0,1 

2 1 0,1 

3 1 0,1 

4 1 0,1 

5 1 0,1 

6 2 0,1 

7 2 0,1 

8 2 0,1 

9 3 0,1 

10 3 0,1 

 

Такий підхід розв’язує завдання, але при великій кількості 

кластерів та великих їх обсягах він стає не дуже зручним. Тому 

зручніше скористатись генератором рівномірно розподілених 

випадкових дійсних чисел від 0 до 1. А для кожного кластера 

обрахувати інтервал у який має потрапити це випадкове число, щоб 

кластер вважався відібраним до вибірки. Розмах інтервалу буде 

дорівнювати частці обсягу даного кластеру відносно суми обсягів всіх 

кластерів: 
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푚
∑ 푚

 

Нижньою границею інтервалу буде сума всіх часток обсягів 

попередніх кластерів. Якщо всі кластери впорядкувати і номер кластера 

для якого здійснюється розрахунок нижньої границі інтервалу 

дорівнює 푘, то нижню границю можливо обрахувати наступним чином: 
푚

∑ 푚
 

А, верхню границю як: 
푚

∑ 푚
 

Тоді якщо перевірити у який інтервал потрапляє випадкове стане 

зрозуміло який кластер потрапив до вибірки. 

Наприклад, перший кластер буде мати нижньою границею 

інтервалу 0, а верхньою 0,5. Другий кластер матиме нижньою границею 

0,5, а верхньою 0,8. Третій кластер відповідно 0,8 та 1. 

 

Таблиця 3.3.4. Ймовірності кластерів потрапити до вибірки про 

відборі пропорційному до розміру кластеру. 

풊 풎풊

풎풊
∑ 풎풊

풎
풋 ퟏ

 

частка 

кластеру 

풎풊

∑ 풎풋
풌 ퟏ
풋 ퟏ

 

нижня 

границя 

інтервалу 

풎풊

∑ 풎풋
풌
풋 ퟏ

 

верхня границя 

інтервалу 

풑풄풍, ймовірність 

кластеру 

потрапити до 

вибірки 

1 5 0,5 0 0,5 0,5 

2 3 0,3 0,5 0,8 0,3 

3 2 0,2 0,8 1 0,2 

 

Використовувати таблицю слід наступним чином: генеруємо 

випадкове число від 0 до 1 і перевіряємо у який інтервал воно 
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потрапило. Таким чином ми забезпечимо ймовірність кластеру 

потрапити до вибірки пропорційну до обсягу цього кластеру. 

Звичайно, що такий відбір можливо проводити лише у тому 

випадку, коли досліднику відомі дані про обсяг кожного кластеру. При 

відборі квартир у будинку інтерв’юер не може наперед знати кількість 

мешканців кожної квартири. Тому у цьому випадку вибірка буде 

зміщеною. 

В основі ймовірнісних вибірок лежить принцип того, що кожен 

елемент генеральної сукупності має рівні шанси потрапити до 

вибіркової сукупності. Порушення цього принципу призводить до 

зсувів у вибірковій сукупності та зниження репрезентативності 

дослідження. Дотриматись його досить складно, оскільки на нього 

впливає безліч факторів. Обраний метод збору інформації має 

безпосередній вплив на досяжність генеральної сукупності. 

Поквартирні F2F опитування, телефонні опитування за стаціонарними 

чи мобільними телефонами, Інтернет-опитування. Всі вони дають різні 

шанси різним групам людей потрапити до вибірки. Питання «Яким 

чином побудувати репрезентативну вибіркову сукупність?» є 

традиційним і завжди актуальним для дослідників. 

У даному розділі ми розглядаємо вплив різних методик відбору на 

зсуви у ймовірностях респондентів потрапити до вибірки. Зокрема 

аналізується кластерний відбір та його вплив на дизайн-ефект 

дослідження внаслідок порушення рівності шансів респондентів 

потрапити до вибірки. Запропоновано відбір кластерів, який дозволяє 

забезпечити рівність шансів елементів генеральної сукупності 

потрапити до вибірки, який можливо реалізувати за умови, що 

досліднику доступна інформація про обсяг кожного з кластерів. Дану 

методику можна застосовувати, наприклад, при відборі населених 

пунктів під час національних досліджень або виборчих дільниць для 

електоральних досліджень. 
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У випадках коли досліднику недоступні дані про обсяг кластерів 

зсуви у вибірці іноді можливо усунути за допомогою зважування 

масиву. Як наприклад для досліджень методом телефонних опитувань 

по мобільним телефонам, для яких відбувається зсув у бік 

респондентів, у яких два мобільних телефони. 

Якщо зсув усунути неможливо, тоді слід визначити вплив даного 

методу відбору на загальну похибку дослідження обрахувавши його 

дизайн-ефект. 
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Висновки до третього розділу.  
У третьому розділі були розроблені та запропоновані підходи 

щодо зменшення дизайн-ефекту, які можливо застосовувати при 

побудовівибірок для Всеукраїнських соціальних досліджень. 

Один з розроблених підходів стосується кластерного відбору. 

Найбільший вплив на похибку кластерної вибірки здійснюють такі 

фактори: загальний обсяг вибірки, кількість кластерів у вибірці та 

коефіцієнт міжкластерної кореляції. 

За умови обмеженості ресурсів на проведення дослідження, від 

обсягу цих ресурсів та функції витрат залежать загальний обсяг 

вибірки та кількість кластерів у вибірці. Для того, щоб створити 

кластерну вибірку з найнижчою можливою похибкою дослідник має 

розрахувати з якої кількості кластерів має складатись його вибірка та 

якого обсягу вона буде, залишаючись в межах наявних ресурсів.  

Спочатку розраховується коефіцієнт міжкластерної кореляції 

досліджуваної ознаки, або ознаки, яку можливо використати замість 

неї. Потім виводиться функція витрат, яка повинна показати як 

пов’язані загальні витрати на дослідження з обсягом вибірки та 

кількістю кластерів у ній. У кожному випадку вона може бути своя, але 

в цілому вона має показувати як пов’язані загальні витрати на 

дослідження з обсягом вибірки та кількістю кластерів у ній. Далі 

виводиться загальна формула, яка пов’язує похибку з розміром 

кластеру. Розмір кластеру, при якому похибка вибірки буде 

найнижчою, буде дорівнювати мінімуму розрахованої функції. 

Наступна рекомендація стосується стратифікованих вибірок. 

Стратифікація генеральної сукупності дозволяє спростити відбір 

респондентів та знизити похибку вибірки. Це відбувається за рахунок 

того, що респонденти в межах однієї страти є більш схожими між 

собою, ніж між стратами. Отже, завданням дослідника на етапі 

стратифікації є пошук такої розбивки на страти, при якій дизайн-ефект 
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буде мінімальним. У ролі елементів множини, яку треба розбити на 

підмножини (страти) можуть виступати області, округи, населені 

пункти, територіальні виборчі дільниці, поштові відділення тощо. 

Для того щоб розрахувати оптимальне розбиття сукупності на 

страти досліднику необхідно знати для кожного елементу його вагу 

(частку) та середнє значення досліджуваної ознаки (або ознак) у цьому 

елементі. 

Оскільки варіантів розбиття сукупності на страти існує дуже 

багато (його можна дізнатися за допомогою числа Стірлінга другого 

роду), то простий перебір всіх варіантів розбиття з метою пошуку 

найкращого не підходить. Тому автором запропоновано ітеративний 

алгоритм пошуку оптимального групування елементів у страти, що 

нагадує ієрархічний кластерний аналіз. Це значить, що на кожному 

кроці алгоритму необхідно об’єднувати такі дві підмножини, які дадуть 

в результаті мінімальний дизайн-ефект. Оскільки вирішення завдання 

пошуку оптимального розбиття сукупності на страти з точки зору 

дизайн-ефекту для кожної досліджуваної ознаки є не дуже корисним з 

практичної точки зору, то автором було запропоновано покращення, 

що дозволяє врахувати будь-яку кількість важливих для дослідника 

змінних. 

Таким чином використовуючи запропонований автором алгоритм 

можна отримати оптимальне розбиття генеральної сукупності на страти 

виходячи з конкретних потреб дослідника. 

Третя рекомендація стосується відбору безпосередньо відбору 

кластерів до вибірки. Для побудови репрезентативної вибірки має 

виконуватись умова рівності шансів респондентів потрапити до неї. 

При кластерному відборі вона може порушуватись, у випадку якщо 

кластери відрізняються за обсягом між собою, маючи при цьому рівні 

шанси потрапити до вибірки. Це призводить до того, що респонденти у 

кластерах будуть мати вже не рівні шанси потрапити до вибірки. 
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Респонденти з менших кластерів будуть мати більшу ймовірність 

потрапити до вибірки, в той час респонденти з великих кластерів 

будуть мати меншу ймовірність. Для вирішення цієї проблеми автором 

було запропоновано алгоритм відбору кластерів, який дозволяє 

забезпечити рівні шанси респондентів потрапити до вибірки при 

кластерному відборі. Він базується на тому, що ймовірність кластеру 

потрапити до вибірки прямо пропорційна його обсягу. 
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ВИСНОВКИ. 
 

Дану роботу під назвою «Оцінювання та врахування дизайн-

ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для 

загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні» було 

присвячено явищу дизайн-ефекту, що притаманне майже будь-якому 

практичному дослідженню. 

У дисертаційній роботі автором розроблено методики та 

методичні рекомендації спрямовані на зменшення дизайн-ефекту у 

загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні: 

Застосування запропонованих у роботі методичних рекомендацій 

у практиці соціологічних досліджень дозволяє знизити похибку 

вибірки, зменшити її обсяг, підвищити рівень репрезентативності, 

знизити витрати на дослідження, оптимальніше розподілити наявні 

ресурси. 

1. Для кожного етапу побудови вибірки визначається які саме 

фактори впливають на дизайн-ефект вибірки та можливості контролю 

та впливу дослідником на ці фактори. Для стратифікованої вибірки 

цими факторами є співвідношення пропорцій між стратами та середнє 

значення ознаки у кожній зі страт. Тобто дизайн-ефект залежить від 

того яким чином розбити сукупність на страти. У кластерній вибірці 

дизайн-ефект залежить від того наскільки подібні кластери у вибірці та 

яка їх кількість використовується у відборі. Чим більш несхожі 

кластери між собою, тим більшим буде дизайн-ефект у дослідженні. 

Але збільшення кількості кластерів на етапі відбору зменшує дизайн-

ефект. Також на дизайн-ефект впливає ймовірність респондентів 

потрапити до вибірки. У випадку, якщо порушується рівність шансів 

всіх респондентів потрапити до вибірки це призводить до збільшення 
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дизайн-ефекту. Таким чином необхідно за можливістю забезпечувати 

рівність цих шансів. 

2. Однією з головних умов у вибірковому дослідженні є рівні 

шанси респондентів потрапити до вибірки. У випадку, якщо 

респонденти мають різні шанси потрапити до вибірки це призводить до 

збільшення дизайн-ефекту, оскільки вибірка стає зміщеною у бік тих 

респондентів, які мали вищий шанс потрапити до вибірки. 

3. Кластерний відбір дає точнішу оцінку, ніж простий випадковий 

відбір, якщо середньоквадратичне відхилення між елементами 

всередині одиниць більше, ніж середньоквадратичне відхилення 

середніх значень елементів між одиницями. Інакше кажучи, кластери 

мають бути схожі між собою, але при цьому залишатись 

неоднорідними всередині. Міра схожості кластерів між собою 

називається коефіцієнтом міжкластерної кореляції. І від неї залежить 

величина дизайн-ефекту, який виникає при кластерному відборі. 

Похибка кластерної вибірки залежить від загального обсягу 

вибірки, кількості кластерів у вибірці та міри схожості кластерів між 

собою (коефіцієнт міжкластерної кореляції). При чому, за умови 

обмеженості ресурсів на дослідження, загальний обсяг вибірки та 

кількість кластерів у вибірці залежать від обсягу цих ресурсів та 

функції витрат. 

Для того, щоб створити кластерну вибірку з найнижчою 

можливою похибкою дослідник має розрахувати яким чином слід 

оптимально розмістити вибірку за кластерами, залишаючись в межах 

наявних ресурсів. Для цього йому, необхідно дізнатися коефіцієнт 

міжкластерної кореляції досліджуваної ознаки, або ознаки, яку він 

може використати замість неї, оскільки для розрахунку коефіцієнту 

міжкластерної кореляції необхідно знати середнє значення ознаки у 

кожному кластері, та в цілому по досліджуваній сукупності, та 

пов’язати його з функцією витрат, яка має показувати як пов’язані 
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загальні витрати на дослідження з обсягом вибірки та кількістю 

кластерів у ній. Таким чином результатом виконання цього завдання є 

методика, застосування якої дозволяє оптимальним чином використати 

наявні ресурси на реалізацію кластерної вибірки. Побудована за 

допомогою даної методики вибірка буде мати найменший з можливих 

за даних умов дизайн-ефект. 

4. Автор виділяє ще одне джерело похибок під час побудови 

вибірки пов’язане з округленням чисел. Розрахунки під час побудови 

вибірки зазвичай ведуться за допомогою дробових чисел, а 

результуюча вибірка має складатися з цілих чисел. І на етапі 

округлення чисел можуть виникати похибки і зсуви вибірки. Особливо 

ця загроза актуальна для квотних вибірок, оскільки при округленні 

квотних таблиць є загроза втратити задані розподіли. 

5. Стратифікація генеральної сукупності дозволяє спростити 

відбір респондентів і знизити похибку вибірки. Це відбувається за 

рахунок того, що респонденти в межах однієї страти виявляються 

більш схожими між собою, ніж між стратами. Отже, завдання 

дослідника на етапі стратифікації полягає в тому, щоб знайти таке 

розбиття на страти, при якому дизайн-ефект буде мінімальним. В ролі 

елементів множини, які необхідно розбити на підмножини (страти) 

можуть виступати області, округи, населені пункти, територіальні 

дільниці, поштові відділення тощо. 

Для того, щоб розрахувати оптимальне розбиття сукупності на 

страти досліднику необхідно знати для кожного елементу його вагу 

(частку) і середнє значення досліджуваної ознаки (або ознак) в цьому 

елементі. Було запропоновано ітеративний алгоритм пошуку 

оптимального групування елементів в страти, На кожному кроці 

алгоритму необхідно об’єднувати такі дві підмножини, які дадуть 

мінімальний дизайн-ефект в підсумку. 
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Оскільки вирішення завдання пошуку оптимального розбиття 

сукупності на страти з точки зору дизайн-ефекту для однієї 

досліджуваної ознаки є не дуже корисним з практичної точки зору, то 

було запропоновано покращення, що дозволяє врахувати будь-яку 

кількість важливих для дослідника змінних. Застосування даної 

методики дозволяє знизити похибку вибірки або зменшити її обсяг, що 

підвищує оптимальність вибірки та знижує витрати на дослідження. 

Також було доведено, що будь-яке розбиття сукупності на страти 

не може призвести до збільшення похибки вибірки. Тобто незалежно 

від обраного варіанту стратифікації дизайн-ефект такого розбиття не 

може перевищувати одиницю. 

6. Один з принципів побудови вибіркових сукупностей полягає у 

тому, що всі респонденти мають мати рівні шанси потрапити до 

вибірки. У випадку порушення цього принципу дизайн-ефект вибірки 

зростає. У ході виконання цього завдання аналізуються етапи на яких 

може порушуватись даний принцип. Дослідник має або коректно 

врахувати дизайн-ефект, який виникає внаслідок певного типу відбору, 

або змінити методику відбору, яка дозволить нівелювати зсуви у 

порушенні рівних шансів респондентів потрапити до вибірки. У 

випадку кластерного відбору даний зсув можливо подолати і автор 

пропонує методику, яку слід застосовувати. 
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