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Вступ. Культурний капітал у сучасних умо-
вах виступає найважливішим соціально-е-
кономічним індикатором, що характеризує 
соціальні структурні зрушення суспільного роз-
витку, науково-технічні та інноваційні накопи-
чення в економічній сфері. Культурний капітал 
висувається на передній план соціологічного і 
соціально-економічного дослідження, поступово 
стає інструментом пояснення соціально-еконо-
мічних трансформацій у суспільстві. Саме тому, 
розглядаючи і пояснюючи перспективи розвитку 
суспільства, соціологи звертають посилену увагу 
на дослідження взаємозв'язків соціальних явищ 
і процесів, пов'язаних з розвитком культурного 
капіталу. Останній розглядається, як найважли-
віший системний компонент інноваційного меха-
нізму суспільства, що не тільки визначає напрями 
і характер економічного зростання, але і створює 
соціально-економічні передумови розширеного 
відтворення населення. 

Постановка завдання. Стаття присвячена 
розробці специфічних показників оцінки куль-
турного капіталу студентської молоді.

Аналіз досліджень і публікацій. У соці-
ологічній площині проблематика культурно-
го капіталу розглядалася у наукових роботах 
П. Бурдье, Дж. Голторпа, В. Ільіна, Ю. Качанова, 
У. Нордхауса, В. Радаєва, Э. Райта, У. Ранси-
мена, Д. Рікардо, А. Сміта, Д. Тросбі, Ф. Фукуя-
ми, Т. Зарицьки, Г. Чередніченко, Є. Суіменко 
Л. Сокурянської, О. Голікова [1], [3], [7], [9]. 
Однак, залишилася невирішеною проблема 
розробки показників оцінки культурного капі-
талу студентської молоді як рушійної сили ін-
новаційного розвитку держави.

Виклад основного матеріалу. Однією 
із задач сучасної соціальної політики є роз-

виток культурного капіталу молоді, її здат-
ностей ефективно сприяти соціальному та 
науково-технічному розвитку України. Куль-
турний капітал молоді в нових умовах відобра-
жає не тільки розширену систему соціо-куль-
турних цінностей, норм, принципів, освітнього 
та морального розвитку індивідів у віці від 15 
до 35 років, але й процеси трудової реаліза-
ції їх культурного потенціалу, спрямованого 
на отримання заробітної плати, додаткового 
доходу, досягнення інших соціально-еконо-
мічних вигід.

У щорічній доповіді Президенту України, 
Верховній Раді Україні, Кабінету Міністрів 
України «Про становище молоді в Україні» за-
значено, що «…українська молодіжна політи-
ка, як і інші напрями державної політики, пере-
живає серйозні процеси трансформації. Вони 
зумовлені, з одного боку, перебудовою полі-
тичної системи українського суспільства, а з 
іншого – прагненнями України щодо інтеграції 
до Європейського Союзу» [4]. 

У ринкових умовах господарювання, 
коли важливу роль відіграють освіта, знання, 
навички та вміння сучасної молоді, дуже важ-
ливою постає проблема оцінки формування 
культурного капіталу молоді. Виникає потреба 
визначити загальні та специфічні показники 
оцінки формування культурного капіталу сту-
дентської молоді. Загальна оцінка культурного 
капіталу може здійснюватися у рамках наступ-
них комплексних показників: «інтелектуальна 
культура (інтелектуальний капітал), освітня 
культура (освітній капітал), морально-етична 
культура (морально-етичний капітал), симво-
лічна культура (символічний капітал), соціаль-
на культура ( соціальний капітал)» [2]. 
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Оцінка інтелектуального культурного капі-
талу здійснюється в результаті соціально-пси-
хологічного аналізу вроджених інтелектуаль-
них здібностей людини та здібностей, що 
розвинулися у процесі життєдіяльності. Таку 
форму оцінки слід віднести до соціально-пси-
хологічної. Вона здійснюється переважно пси-
хологами та спеціалістами в галузі соціальної 
психології.

Оцінка освітнього культурного капіталу 
здійснюється в результаті соціально-еконо-
мічного аналізу процесу накопичення знань, 
вмінь, здібностей до застосування освітнього 
потенціалу в соціальних практиках індивіда. 
Тут повинні враховуватись формальні ознаки 
освітньої культури особистості: дипломи, сер-
тифікати, акти впровадження, вчені ступені [1].

Оцінка соціального капіталу здійснюєть-
ся в результаті аналізу соціальних відносин, 
здатностей до комунікації індивідів. Дана оцін-
ка спрямована на виявлення особливостей со-
ціальних зв’язків та матриць відносин. Останні 
полегшують соціальні дії індивідуумів «за раху-
нок формування (взаємної) довіри, визначен-
ня (взаємних) обов’язків та очікувань, форму-
лювання та впровадження (соціальних норм, 
створення асоціацій)» [5]. Тобто в даному ви-
падку виявляються культурні соціальні канали, 
практики соціальної взаємодії як в трудовій 
сфері, так і за її межами.

Оцінка символічного культурного капіта-
лу на практиці реалізується на основі аналізу 
процесів формування символів, виявлення 
особливостей символів певних соціальних 
прошарків населення. Символічний культур-
ний капітал відображає суспільну підтримку 
особистості певним прошарком населення. 
Він являє собою стабілізуючий та закріплюю-
чий капітал суспільного прошарку, що знахо-
диться при владі [9, с. 26].

Таким чином, загальна оцінка формування 
культурного капіталу на практиці здійснюється 
за різними системними напрямками. Дослі-
дження орієнтовані на широке коло інтелекту-
альних, освітніх, морально-етичних, символіч-
них, соціальних проявів процесу формування 
культурного капіталу. При цьому кожне із со-
ціологічних досліджень визначає і вузьке коло 
показників, які характеризують загальні та 
специфічні риси процесу формування куль-
турних цінностей окремих груп населення.

Соціальні процеси формування культурно-
го капіталу студентської молоді виявляються 
в загальній системі відтворення культурних 
цінностей індивідів як форми їх трудового по-
тенціалу. Відтворення культурного капіталу 
відображає динаміку розвитку різних форм 
соціальної культури в цілому, послідовну зміну 
фаз та стану культурного розвитку особисто-
сті. Відтворення культурного капіталу студент-
ської молоді являє собою прояв трьох напрямів 

соціальних змін: розвиток загальної соціальної 
культури, освітній розвиток трудового потен-
ціалу; зміна зайнятості, тобто удосконалення 
ринку праці студентської молоді.

Перший напрям соціальних змін характе-
ризується загальними тенденціями розвит-
ку культурних цінностей населення в цілому і 
студентської молоді зокрема. Обґрунтуван-
ня даного підходу ми знаходимо в роботах 
Е. Гідденса. Він доводить необхідність взає-
мопов’язаного дослідження «суспільної куль-
тури», «суспільної соціальної системи», «тру-
дової (капіталізованої) культури окремих груп 
населення». Автор констатує, що формування 
культури молоді, як і інших груп населення, 
виявляється в ціннісних пріоритетах та стилі 
життя даних груп суспільства: в їх звичках та 
звичаях, а також у системі трудової взаємодії, 
матеріальних благах, які вони створюють [8].

Серед українських соціологів, що присвя-
чували свої роботи дослідженням культурного 
капіталу можна виділити Голікова О.С., який 
у своїх працях провів аналіз між обсягом куль-
турного капіталу актора та його ціннісно-нор-
мативними структурами [3]. Емпіричною 
базою дослідження культурного капіталу Голі-
ковим О.С. був міжнародний проект, реалізо-
ваний кафедрою соціології Харківського уні-
верситету ім. Каразіна під керівництвом проф. 
Сокурянської Л.Г. протягом 2002-2007 року 
«Вища школа як суб’єкт соціокультурної тран-
сформації» (за репрезентативною вибіркою 
було опитано 1972 студенти українських та 
981 студент білоруських ВНЗ) та «Вища осві-
та як чинник соціокультурних змін: порівняль-
ний аналіз посткомуністичних суспільств» 
(за репрезентативною вибіркою було опи-
тано 3057 українських, 787 білоруських та 
598 російських студентів. Вибірка Росії не є 
репрезентативною) встановлено, що перева-
гу студентська молодь віддає трійці ціннос-
тей –лідерів: здоров’я, сімейне благополуччя, 
особиста свобода [7].

На практиці аналіз процесів формуван-
ня культурного капіталу студентської молоді 
повинен враховувати стиль життя студент-
ства як соціального прошарку населення. Да-
ний аналіз важливо здійснювати в контексті 
добового бюджету часу, його взаємозв’яз-
ку з зовнішнім соціальним середовищем. 
Тут виявляється співвідношення витрат часу 
на здійснення різних видів діяльності сту-
дентської молоді, їх відносин із зовнішнім 
соціальним середовищем. Аналіз бюджету 
часу дозволяє визначити як на практиці вияв-
ляється ціннісна культура людини. Він пока-
зує співвідношення витрат часу на здійснен-
ня різних видів соціальної діяльності акторів. 
При аналізі витрат часу студентства, з одного 
боку, підтверджується реальність цінностей 
особистості, а з іншого – виявляється раціо-
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нальна структура часового бюджету відносно 
навчальної, трудової діяльності та часу відпо-
чинку [6].

 Таким чином, ціннісні орієнтації студен-
тів можна розглядати в межах одного із со-
ціальних індикаторів: життєвий успіх, аналіз 
стилю життя, а також аналіз бюджету часу 
студентства. Формування культурного капі-
талу студентської молоді здійснюється в сис-
темі загальних процесів розвитку соціальних 
культурних цінностей суспільства. Оновлен-
ня культурного капіталу студентської молоді 
відображає процеси відтворення культурних 
цінностей молоді в контексті трансформації 
стилю життя, зміни структури бюджету часу. 
Молодь взагалі і студентська її частина зокре-
ма характеризується як соціальний суб’єкт, 
що є носієм культурного капіталу в потенційній 
та реально задіяній у праці формі. Індикатори 
соціальної оцінки процесів відтворення молоді 
як носія культурних цінностей відображаються 
в загальних показниках, що характеризують 
відновлення культури студентської молоді, 
показниках стилю поведінки, зміни структури 
бюджету часу індивідів. До найбільш вживаних 
конкретизованих показників загальної групи 
індикаторів культурного капіталу студентської 
молоді віднесемо ціннісні пріоритети індивідів, 
які виявляються у стилі життя, соціальному са-
мопочутті та бюджеті часу.

Другий напрям соціальних змін характе-
ризується показниками освітнього розвитку 
культурного капіталу молоді. Культурний ка-
пітал включає інтелектуально-освітні харак-
теристики студентської молоді. Останні вияв-
ляються в кількісних та якісних індикаторах 
освітнього та інтелектуального зростання, 
професійної підготовки індивідів. Інтелекту-
ально-освітня форма культурного капіталу є 
основою його трудової діяльності студентської 
молоді. Одночасно дана компонента є факто-
ром модернізації всіх соціально-економічних 
сфер суспільної діяльності.

Освітнє удосконалення носіїв культурного 
капіталу визначає об’єктивні умови професій-
ного росту, здатностей до ведення тих чи інших 
форм трудової діяльності, підвищення кон-
курентоспроможності молоді на ринку праці. 
У сучасних умовах освітнє формування здат-
ностей до праці, необхідних морально-етич-
них якостей і визначає можливості індивідів 
у подальшому капіталізувати свій потенціал 
у формі високої заробітної платні, додаткових 
доходів, кар’єрного росту, підвищення соці-
ального статусу. При цьому необхідно врахо-
вувати, що формування потенційного освіт-
нього культурного капіталу взаємопов’язане 
та взаємозалежне від функціонування соціаль-
но-економічної системи суспільства. Кожний 
новий цикл розвитку соціально-економічної 
системи визначає об’єктивну основу нового 

циклу формування освітнього культурного ка-
піталу молоді, а тривалість циклу формування 
освітнього культурного капіталу студентської 
молоді в умовах сьогодення скорочується з 
року в рік.

Студентська молодь є основним носієм 
освітнього культурного капіталу, тобто тран-
сформація соціальних процесів освітнього 
оновлення культурного капіталу найбільш ін-
тенсивна в молодіжному середовищі. У після 
кризових умовах господарювання вкрай необ-
хідним є скорочення циклів розвитку освітньо-
го культурного капіталу студентської молоді, 
активізація студентської творчості, створен-
ня умов соціальної активності студентства 
до майбутніх інновацій, формування вмінь та 
навичок реалізації власних формальних та 
неформальних інноваційних проектів. Таким 
чином, основні показники формування куль-
турного капіталу молоді закладаються в інди-
каторах освітнього розвитку студентства.

Третій напрям оцінки соціальних змін ха-
рактеризується показниками споживчого 
розвитку культурного капіталу молоді, тоб-
то розвиток потреб студентства призводить 
до підвищення рівня його культурного ка-
піталу через зростання доходів, що в свою 
чергу істотно впливає на оновлення ринку 
праці студентської молоді. Формування куль-
турного потенціалу населення відображає 
також і трансформаційні процеси в системі 
зайнятості населення в цілому або в межах 
окремих соціальних груп. Трудове накопи-
чення культурного потенціалу студентської 
молоді реалізує перетворення останнього 
в культурний капітал, який у підсумку визна-
чає не тільки зростання доходів людини, але 
й формує здатність особистості адаптува-
тися в соціальному оточенні. Конкретизова-
на соціологічна оцінка культурного капіталу 
студентської молоді повинна здійснюватися 
за такими специфічними показниками:

1) ціннісні пріоритети студентської молоді 
(якість життя, соціальне самопочуття, бюджет 
часу (витрати часу на навчання, на пошук ро-
боти, на трудову діяльність, дозвілля);

2) показники освітнього розвитку культур-
ного капіталу (рівень компетентності, система 
здатностей до професійної праці);

3) показники споживчого розвитку куль-
турного капіталу (темп зростання доходів, 
заробітна платня, перспективи кар’єрного 
зростання, ступінь зайнятості студентства).

Таким чином, молодь має специфічні ха-
рактеристики розвитку культурного капіталу, 
формування освітнього та морально-етичного 
потенціалу, накопичення та реалізації профе-
сійних здатностей до праці. У студентський 
період життя здійснюється динамічна соціалі-
зація особистості, розвиток культури, її тран-
сформація в культурний трудовий капітал. 
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У цей час найбільш ефективним є освітнє та 
виховне культурне удосконалення індивіда. 

Висновки. Таким чином можна констатува-
ти, що закономірності і тенденції розвитку куль-
турного капіталу є найважливішим компонентом 
системи соціальних законів, закономірностей і 
тенденцій в умовах становлення інформаційного 
типу суспільного розвитку, рушійною силою яко-
го є молодь. Для визначення подальших напря-
мів розвитку культурного капіталу студентської 
молоді необхідно, насамперед, оцінити його 
сучасний рівень. З цією метою оцінку культур-
ного капіталу студентської молоді пропонується 
здійснювати за трьома напрямками: ціннісні прі-
оритети студентської молоді, показники освіт-
нього розвитку культурного капіталу, показники 
споживчого розвитку культурного капіталу.


