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Анотація: Спрощені підходи до визначення та класифікації соціальних ризиків обмежують їх
використання для дослідження різних соціальних груп, зокрема міжнародних трудових мігрантів.
Кваліфікаційною ознакою соціальних ризиків міжнародних трудових мігрантів повинна виступати
його особлива, невластива іншим видам ризиків, суб’єктно-об’єктна природа. Сучасні соціальні
ризики міжнародних трудових мігрантів формуються поза конфліктом між працею та капіталом,
який був характерним для індустріального суспільства. В умовах переходу до постіндустріального
суспільства соціальні ризики набагато активніше проявляються через конфлікт між
компетентністю та професіоналізмом мігрантів. Саме ймовірність конфлікту між компетентністю
та професіоналізмом є найбільшою загрозою для міжнародних трудових мігрантів. Диференціація
соціальних ризиків і загроз трудових мігрантів у сучасних наукових дослідженнях є невирішеною.
Мета статті – визначити особливості нових соціальних ризиків міжнародних трудових мігрантів в
умовах переходу до постіндустріального суспільства. У роботі застосовано такі методи: логікосемантичний – для аналізу та поглиблення понятійного апарату; порівняльний аналіз
концептуальних понять міграції та результатів попередніх соціологічних досліджень,
компаративний аналіз результатів статистичних і конкретно-соціологічних обстежень;
моделювання нових ризиків трудових мігрантів з України. Таким чином, в умовах переходу до
постіндустріального суспільства соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів змінюють
часову локацію. Старі соціальні ризики, які ототожнюються з нормативно-правовою закріпленістю
соціально значущих обставин, спрямовані на компенсацію негативних наслідків праці мігрантів.
Компенсація минулих втрат, яка пролонгована в часі та покладена на державу, втрачає свою
актуальність в сучасних умовах. Держави загального добробуту орієнтовані на задоволення
“старих соціальних ризиків”, що виникають перед населенням під час стандартного життєвого
циклу виробництва: пенсій, послуг охорони здоров’я, хвороби, надання інвалідності тощо.
Надмірна міжнародна міграція створює умови, в яких сучасна держава добробуту втрачає
контроль над процесом компенсації шкоди. Міжнародні трудові мігранти, які знаходяться за
межами стандартного циклу виробництва, гостріше відчувають потребу нового підходу до
розуміння соціальних ризиків.
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