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В умовах становлення нової фінансової системи, орієнтованої
на соціальну ринкову економіку, механізм регулювання фінансових
відносин мікрорівня вимагає не меншої уваги, ніж макрорегулятори економічних відносин.
Ризик у підприємницькій діяльності природно поєднується
з менеджментом, з усіма його функціями — плануванням,
організацією, оперативним управлінням, використанням персоналу, економічним контролем. Кожна з цих функцій пов’язана з
певним ступенем ризику і вимагає створення адаптивної до нього
системи господарювання.
Вивчення та облік невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності й пов’язаного з ними ризику є важливим напрямом сучасної економічної теорії. Об’єкт управління ситуацією
характеризується багатоваріантністю розвитку та можливістю
виникнення непередбачених ситуацій. Таким чином, основними
характеристиками сучасного економіста, фінансиста, керівника є
уміння працювати в умовах невизначеності, робити раціональний
вибір із безлічі можливих альтернатив.
Головне завдання курсу — озброїти майбутніх фахівців з
бізнесу систематизованими знаннями аналізу, моделювання та
управління ризиками.
Запропонований методичний посібник надає можливості студентам опанувати навичками самостійного аналізу, ідентифікації
ризику, проведення відповідних обчислень, використовуючи
можливості комп’ютерної техніки, навчитися контролювати, моделювати ризик, управляти ним на основі певних методів економічної
теорії ризиків.
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