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КІРІСП Е

Тәуекел қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси өмірінің
ажырамас бөлігі бола отырып, нарық жағдайында қызмет ететін
кез келген ұйымның бағыттары мен қызметтерінің барлық салаларында кездеседі. Осыған байланысты үйымның тиімді қызмет
ету жағдайының бірі басшылықтың ғылыми негізге сүйене оты
рып тәуекелді тиімді басқаруы, бақылауы, талдауы және болжауы
болып табылады. Тәуекел басқарумен байланысты және тікелей
басқарушылық шешімге ыкпал етеді.
Ең жоғары табыс тауып, нарықта алдыңғы орынға ие болуға
талпынатын ұйымдар тәуекелді баскарудын жаңа жолдары мен
көзқарастарынан, өзгерістерінен шетте қалмайды. Нәтижесінде, үйым мақсатына жетуге кері эсер ететін барлық ішкі және
сыртқы тәуекелдерді қарастырып, оларды төмендетуге тырысады.
Тәуекелді тиімді басқару арқылы үйымның бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуға болады. Тәуекелден бас тарту әрқашан
тиімді және жалғыз жол болып табылмайды. Тәуекелмен үнемі
және мақсатты түрде жүмыс істеу керек.
Тәуекелді басқару үдерісі үйымның қажетті шарттарын қалыптастыруға бағытталған. Тәуекелді басқару үшін олардың мәнін түсіну, тәуекелді басқару жүйесін қалыптастыру тәсілдерін,
тәуекелді басқару мен бағалау әдістерін білу керек.
XXI ғасырдан бастап экономикалық қатынастар күшейе түскені сөзсіз. Сол себептен осы пәннің қажеттілігі туындады.
Оқу қүралы элективті пәндерге сәйкес қүрастырылған жөне
экономика мамандығы бойынша білім алушылар мен тәуекелді
баскару саласындағы мамандарға арналған.
Оқу қүралының мақсаттары: тәуекелді баскару жүйесі туралы кешенді көзқарас қалыптастыру; тәуекелді басқару мен баға-
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