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"Аналіз підходів до оцінювання ефективності діяльності
авіакомпанії"
На сучасному етапі розуміння того, з чого складається бізнес-процес,
які фактори всередині компанії впливають на його ефективність, змушують
авіакомпанії переглядати методи оцінки ефективності діяльності. Для оцінювання рентабельності процесів розроблено різні методики, результати
апробації яких дозволяють говорити не тільки про їхню популярність,
а й про достовірність отриманих результатів: концепція економічної доданої
вартості (EVA), система збалансованих показників (BSC) і процесноорієнтований аналіз рентабельності ( ВРА).
Концепція економічної доданої вартості на сьогодні претендує на
провідну роль у визначенні форм і структурних елементів методології
корпоративного управління в світі. Система показників, що характеризує
діяльність авіакомпанії в рамках концепції управління вартістю, постійно
оновлюється. У міру впровадження сучасних інформаційних технологій,
появи нових ідей показники стають все більш об'єктивними і складними.
Незважаючи на те, що система показників є індикатором загального
стану підприємства, обмежуватися тільки їх аналізом помилково. Для
того, щоб будь-які проблеми на підприємстві можна було попередити або
усунути відразу після їх появи, необхідна система своєчасних і
достовірних показників, яка дозволить найбільш повно оцінити
ефективність роботи авіакомпанії в цілому. Такою системою є збалансована система показників ефективності. Вона дозволяє істотно поліпшити
якість управління підприємством, особливо якщо в компанії існує декілька
напрямів діяльності. За допомогою цієї методики можна оцінювати
ефективність не тільки окремих інвестицій чи проектів, а й цілих компаній
або комерційних структур.
Проблема збалансованої системи показників полягає в тому, що
вона не вирішує фундаментальних проблем вимірювання ефективності і
не дає вказівок, як поєднати різнорідні показники в загальну оцінку
ефективності. Цю проблему поєднання різнорідних показників вирішує
процесно-орієнтований аналіз рентабельності.
Цей метод дозволяє оцінити вплив кожного бізнес-процесу, який
здійснюється в компанії, на доходи, що дає можливість порівняти доходи,
отримані від процесу, з витратами. Також це дає можливість виявити

високорентабельні бізнес-процеси і визначити ті, які до таких не
належать. Втілюючи в собі переваги інших методик і усуваючи властиві їм
недоліки, АВРА дозволяє виміряти ефективність за всіма рівнями
авіакомпанії – від компанії в цілому до її підрозділів, бізнес-процесів і
окремих видів продукції.
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