
2.2.1. Поняття вибірки 
Метою кожного наукового дослідження є визначення спільних 

однакових властивостей для сукупності всіх об’єктів певного явища. 
Таку сукупність називають генеральною. Як правило, дослідити всю 
генеральну сукупність неможливо. Ось чому в науці використовують 
вибіркові дослідження, коли вивчається незначна частина генеральної 
вибірки, а висновки потім розповсюджують на всю генеральну 
сукупність. Визначимо, що таке вибірка, варіаційний ряд, емпіричний 
розподіл, групування, гістограма, вибіркові характеристики й ін. 

Вибіркою х1,..., хn обсягом n із генеральної сукупності називається 
n незалежних спостережень над випадковою величиною х. 

Варіаційним рядом називається вибірка, що відсортована у 
порядку зростання її елементів.  

Функцією розподілу )(xF називають таку функцію, яка для будь-
якого ax =  визначає ймовірність того, що значення одного випадкового 
спостереження з генеральної вибірки буде меншим за a .  

Якщо кожному спостереженню з вибірки присвоїти ймовірність, 
рівну 1/n, тоді одержимо так звану функцію емпіричного розподілу 
F xn

* ( ), значення якої дорівнює кількості членів вибірки, менших за х, 
поділеної на загальну кількість членів вибірки n. 

Значення цієї функції для статистики визначається тим, що при n → 
∞  

)()(* xFxFn ⇒ . 
 

Вибірки великих обсягів важко обробляти, тому для таких вибірок 
діапазон значень вибірки розбивається на рівні інтервали і будується 
ряд розподілу. Для кожного інтервалу підраховується частота – 
кількість спостережень, що потрапили в нього. Частоти, віднесені до 
загального числа спостережень n, називають відносними частотами; 
графічне представлення розподілу частот по інтервалах − гістограмою; 
накопиченою частотою для даного інтервалу називають суму частот 
даного інтервалу і всіх тих, що лівіше від нього. Легко зрозуміти, що 
накопичена частота відображає функцію емпіричного розподілу F xn

* ( ). 
Числові характеристики емпіричного розподілу називаються 

вибірковими характеристиками. Окрім показників, які розглядалися у 
попередній роботі, слід звернути увагу на: 
• вибірковий квантиль ζ(p) порядку р – це значення випадкової 

величини х=ζ(p), яке відповідає заданому значенню функції емпіричного 
розподілу F(ζp)=p. Наприклад, медіана є центральним членом 
варіаційного ряду і тому – квантилем ζ(0.5) порядку p = 0.5;  



• вибірковий процентиль, що показує, який відсоток розподілу 
лежить нижче заданої величини. Наприклад, якщо кажуть, що 
процентиль значення 120 дорівнює 75, то це означає, що 75% всіх 
значень змінної менші, ніж 120, а 25% – більші, ніж 120.  

Значення вибіркових характеристик полягає в тому, що при n → ∞ 
вони прямують до відповідних значень розподілу F(х). 

Ряд розподілу використовують для дискретних випадкових 
величин. Для неперервних використовують функцію щільності 
розподілу, яка є фактично похідною від функції розподілу )(xF .  

Чисельні характеристики розраховуються на основі ряду розподілу 
або функції щільності розподілу, свідчать про основні тенденції змін у 
наборі даних та використовуються для аналізу і прогнозування 
випадкових процесів. 

Дуже важливо отримати дійсно випадкову, тобто репрезен-
тативну, вибірку. Широко відомий приклад невдалого прогнозу 
виборів президента США у 1936 році. Журнал “Literary Digest” обрав 
випадково у телефонних книгах більш ніж два мільйони адресатів. За 
цими адресами були розіслані листівки з проханням відповісти, якому 
з претендентів – Рузвельту чи Ландону – від-дасть свій голос 
респондент. За результатами опитування журнал спрогнозував велику 
перемогу Ландона, хоча переміг Рузвельт. У той же час соціологи 
Дж. Гелап і Ел. Розпер вірно передбачили перемогу Рузвельта, 
спираючись на вибірку всього 4000 анкет, що у 500 разів менше, ніж у 
“Literary Digest”. Помилка у прогнозі пояснюється тим, що у 1936 
році телефони мали лише заможні громадяни, які підтримували 
Ландона. Тобто вибірка не була репрезентативною. 

 


