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зрозумілою і зручною в частині витрат на ведення бухгалтерського обліку і забезпечує зрозумілість і достовір-
ність бухгалтерських даних.  

Найбільш суттєвий вплив оцінка має на фінансові результати, тому за рахунок облікової політики є мож-
ливість маніпулювати показниками фінансових результатів, а отже, відповідним чином визначати економічну й 
соціальну ефективність його діяльності. Облікова політика за рахунок оцінки виступає інструментом впливу на 
фінансові результати в частині оцінки необоротних активів, виробничих запасів та дебіторської заборгованості. 
Вплив на величину фінансових результатів здійснює такий інструмент, як переоцінка необоротних активів. До 
елементів облікової політики, які здійснюють впливу на фінансові результати, також відноситься метод спи-
сання запасів, метод оцінки поточної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 

На результат діяльності впливає метод списання запасів, швидкість їх обороту, обґрунтований розподіл 
витрат між вартістю активів та собівартістю реалізованої готової продукції, виходячи з принципу обачності та 
нарахування і відповідності доходів та витрат. 

Специфіка використання оцінки проявляється в тому, що національні П(С)БО дають можливість вибору 
альтернативних варіантів оцінки, які залежно від умов можуть змінюватися в процесі зміни облікової політики  

Узагальнюючи результати проведених досліджень слід зазначити, що суб’єкти господарювання повинні 
більш відповідально відноситися до формування облікової політики в частині застосування методів оцінок, які 
впливають на вартість активів, склад витрат, їх величину, розмір фінансових результатів. При виборі методів 
оцінки активів та зобов’язань на етапі організації обліку слід врахувати, що оцінка всіх об’єктів за справедли-
вою (ринковою) вартістю може призвести до викривлення облікових та звітних даних. Тому пріоритет повинен 
надаватися оцінці за історичною собівартістю, а справедливу вартість варто використовувати як доповнення до 
інших способів оцінок. 
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Анотація: Уточнені та систематизовані класифікаційні підходи до визначення типології етичних про-

блем глобального бізнес-середовища: етичні проблеми макрорівня, етичні проблеми взаємовідносин компанії і 
зовнішнього середовища, етичні проблеми внутрішнього середовища компанії в контексті моральних векторів. 
Проілюстровано кросс-культурну багатовекторність сприйняття етичних проблем в бізнес колах світу.  
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Аннотация. Уточнены и систематизированы классификационные подходы к определению типологии 

этических проблем глобальной бизнес среды: этические проблемы макроуровня, этические проблемы взаимоо-
тношений компании и внешней среды, этические проблемы внутренней среды компании в контексте мораль-
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Abstract: This academic paper refines and systematizes the following clasificational approaches for determining 

the typology of the ethical problems of the global business environment: macro level ethical problems, ethical problems 
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Постановка проблеми. Глобальні економічні, фінансові, природні, екологічні, демографічні кризи, про-
блеми війни, голоду, епідемій демонструють необхідність кардинальних змін орієнтирів розвитку Земної циві-
лізації. Вирішення названих проблем неможливе без опори на моральну складову людського існування, тому 
що несвідомий аморальний індивідуум здатен зруйнувати не тільки себе, а й навколишнє середовище. Етика як 
моральна філософія визначає теоретичне знання, що відображає складність, суперечливість моральної свідомо-
сті та еволюційність розмаїть і колізій моральної практики. 

Терміном етика зазвичай визначаються принципи, правила та норми поведінки, які характеризують правиль-
ність чи неправильність того чи іншого образу дій. Трактуючи бізнес як економічні відносини між різними групами 
стейкхолдерів, зважаючи на складність ділових зв’язків обов’язково необхідно розглядати етичні аспекти управлін-
ських рішень, а саме враховувати вплив названих рішень на оточуюче середовище як після, так в процесі реалізації їх 
на практиці. Етика бізнесу – це сукупність правових і етичних норм та правил, що визначають відносини між 
суб’єктами підприємницької діяльності, а також низкою стейхолдерів, їх бізнес-середовища, відносини компанії з 
працівниками та відносини працівників до компаній. Слід пояснити, що під стейхолдерами ми розуміємо усі заціка-
влені сторони: державні органи, суспільні організації, територіальні структури, інвесторів, акціонерів, споживачів, 
постачальників, фінансові інститути, і т.д., тобто усіх фізичних та юридичних осіб, які знаходяться у бізнес-
середовищі компанії, залежать від її методів ведення бізнесу та отримують зиск від результатів її діяльності. Етика 
глобального бізнесу ускладнюється специфікою та складністю як зовнішнього, так і внутрішнього середовища тран-
снаціональних компаній: багатосторонністю міжнародних договірно – правових угод і резолюцій, системами держа-
вного устрою різних країн, особливістю національних законодавств приймаючих держав, культурними особливос-
тями середовища, різноманітністю етнічного складу працівників та інших зацікавлених сторін, перетином культур, 
видами міжнародних комерційних операцій.  

Етика бізнесу – це прикладна етика, а не нормативна етика. Різниця полягає в тому, що нормативна етика 
в основному визначає моральні стандарти, які складаються з певних норм та загальних принципів, а прикладна 
етика, в нашому випадку, етика бізнесу передбачає використання моральних стандартів при прийнятті управ-
лінських рішень. Саме цим і зумовлена висока актуальність питань типології етичних проблем глобального біз-
нес-середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій сфери етичних проблем глобального бізнес-середовища до-
зволяє визначити досить широкі, як міжнародні та вітчизняні рамки професійних дискусій із зазначених питань 
[1-14]. Провідними зарубіжними науковцями Д. Фрітцше, Ричард Т.Де Джордж, Р. Гриффін, М. Пастей, Стивен 
П. Роббинз, Мері Коултер визначаються основні концепції, принципи, понятійний апарат етики бізнесу.[4,8,12] 
Російські дослідники: І.Н. Герчикова, М.Л. Лучко, Е. Уткін [11, 13, 14] досліджують специфіку практики вирі-
шення етичних проблем бізнесу. На сьогодні не існує єдиного методологічного підходу до визначення поняття 
етичної проблеми бізнесу, їх типології та класифікації. Незважаючи на значний обсяг наукових публікацій, що 
досліджують етичні проблеми глобального бізнес-середовища, поняття етичні проблеми глобального бізнесу та 
їх типологія вимагають уточнення та систематизації. 

Метою наукової статті є уточнення та систематизація класифікаційних підходів до визначення типології 
етичних проблем глобального бізнес-середовища, порівняльна характеристика крос – культурної багатовектор-
ності сприйняття етичних проблем в бізнес колах світу.  

Результати дослідження. Рушійною силою процесу прийняття рішень в глобальному бізнес-середовищі 
є проблеми управління. Спочатку менеджери визначають проблему, потім розглядають альтернативні варіанти 
її вирішення, обирають оптимальне рішення та реалізують його на практиці. Типи проблеми, з якими стикають-
ся менеджери, впливають на етичні аспекти їх рішень. Коло окреслених проблем залежить від ієрархічної пози-
ції та функціональної ролі менеджера в компанії. Слід також зважати на існування проблем макрорівня глоба-
льного бізнес-середовища, з якими стикаються менеджери усіх рівнів.  

Природа етичних проблем бізнес-середовища в розрізі менеджерів усіх сфер бізнесу, керівників реклам-
них агенцій та дослідників маркетологів представлена на рис. 1. Рисунок ілюструє список етичних проблем біз-
нес-середовища за частотою їх згадування визначеними категоріями опитуваних менеджерів. Необхідно зазна-
чити, що в даному випадку частота згадування не відображає частоту виникнення названих етичних проблем в 
постійній діловій практиці. 

Перелік етичних проблем представлений на малюнку включає етичні ситуації, які створювали найбіль-
ший дискомфорт для управлінців. Усі категорії опитуваних: читачі журналу «Harvard Business Review», мене-
джери маркетингової сфери та дослідники маркетологи в більшості випадків вказували на існування етичних 
проблем повязаних з маркетингом. На наш погляд, така ситуація пояснюється тим, що саме діяльність мене-
джерів маркетингової сфери виходть за межі компанії. А їх неетична поведінка приность компаніям найбільшу 
шкоду в силу існування незалежних оцінок усіх категорій стейкхолдерів. 

Результати інших емпіричних досліджень природи та типології етичних проблем бізнес-середовища, при 
проведенні яких викоритовувались різні методологічні підходи, в цілому не відрізняються від ілюстрованого 
списку етичних проблем рис. 1. [5, 6, 7]. 

На наш погляд ділову етику слід розглядати в матриці позиціювання компанії в глобальному бізнес-
середовищі: зовнішнє та внутрішнє середовища компанії. Етика взаємовідносин компанії із зовнішнім середо-
вищем включає взаємовідносини компанії з низкою її стейкхолдерів, а саме: взаємовідносини з державами те-
риторій розміщення бізнесу (дотримання законодавства, виконання державних замовлень, тощо), взаємовідно-
сини із суспільством (соціальну відповідальність компанії), збереження навколишнього середовища (захист, 
збереження та ефективне використання ресурсів, утилізація відходів, тощо), відносини з партнерами і конкуре-
нтами (дотримання зобов’язань, врахування інтересів), відносини зі споживачами продукції компанії (якість 
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продуктів, добросовісна реклама і маркетинг) всередині організації та етику взаємовідносин організації з на-
вколишнім середовищем. 

 
Рис. 1. Етичні проблеми бізнес-середовища (ранжирування за критерієм частоти їх згадування)  

[Адаптовано 4, с.68] 

Що стосується етики взаємовідносин у внутрішньому середовищі компанії, то вони включають взаємо-
відносини компанії і її співробітників. Слід зауважити, що названі взаємовідносини важливо розділити на дві 
складові: відносини компанії до своїх співробітників (дотримання трудового законодавства, дотримання прав 
людини, тощо) та відносини співробітників до компанії (виконання посадових обов’язків, лояльність до компа-
нії, тощо). Саме такий методичний підхід використано для визначення векторіальної спрямованості та типології 
етичних проблем бізнес-середовища [табл. 1].  

Розставимо певні акценти в трактуванні вищезгаданих проблем глобального бізнес-середовища. Етич-
ність інвестування в глобальному бізнес-середовищі слід оцінювати не тільки крізь призму сфери інвестування 
(торгівля зброєю, алкоголем т. д.), але і як моральну відповідальність акціонерів корпорації в умовах реструк-
туризації бізнесу. Інституційні інвестори в названих процесах виступають як спекулянти в силу своїх мотивів: 
досягнення короткострокових доходів. Для зміни названих мотивів в напрямку довгострокової ефективності 
компанії необхідно перебувати структуру податків для перешкоджання отримання короткострокових доходів 



 112

гравцями фондових бірж. Власниками акцій більшості акціонерних компаній є в основному мілкі вкладники. 
Звичайно їх дії необхідно розглядати опосередковано як дії інституційних інвесторів, які керують їх пенсійни-
ми фондами, страховими фондами і т.д. Основною ціллю менеджменту фондів є максимізація прибутку клієн-
тів. Самі ж клієнти не намагаються контролювати і оцінювати практику викупу акцій з метою вплинути на по-
літику корпорації.  

Таблиця 1 

Типологія етичних проблем глобального бізнес-середовища 
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Компанія 

 
Зовнішнє середовище 

 

 
Компанія 

 
Співробітники 

 
Співробітники 

 
Компанія 

  
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ЧЕСНІСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 

• Дотримання законо-
давства 

• Дотримання прав лю-
дини 

• Виконання професійних 
обов’язків  

• Етичне інвестування • Дотримання трудового 
законодавства 

• Дотримання кодексу про-
фесійної та особистої етики 

• Забруднення оточую-
чого середовища 

• Експлуатація • Лояльність до компанії 
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ЧЕСНІСТЬ 

 
П 
 
Р 
 
О 
 
Б 
 
Л 
 
Е 
 
М 
 
И 

• Якість продукції • Дотримання громадян-
ських прав 

• Обман, крадіжки, шахрай-
ство 

• Захист інтелектуальної 
власності 

• Дискримінація • Електронні злочини 

• Міжнародний промис-
ловий шпіонаж і роз-
відка 

 

• Якість трудового жит-
тя 

 

• Нечесна конкуренція   
• Недобросовісна рек-

лама і маркетинг 
  

• Фальсифікація звітно-
сті 

  

 • Корупція   
 БЕЗПЕКА 

П 
Р 
О 
Б 
Л 
Е 
М 
И 

• Безпека оточуючого 
середовища 

• Безпека особистості • Конфіденційність інфор-
мації 

• Безпека продуктів • Безпека робочого міс-
ця 

• Захист програмного забез-
печення та даних 

 • Безпека виробничого 
процесу 

 

 

Слід розрізняти відкритий та таємний, урядовий та приватний збір розвідувальної інформації. Якщо дже-
релами інформації є звіти корпорацій, публічні заяви, доповіді , опубліковані інтерв’ю, то такий збір інфор-
мації можна вважати етичним. Міжнародний промисловий шпіонаж включає викрадення комерційних секре-
тів, таємне проникнення в комп’ютерну мережу компаній з метою викрадення конфіденційної інформації, пі-
дкуп співробітників, копіювання, фотографування документів, встановлення пристроїв підслуховування і т.д. 
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Хабарництво – пропозиція, дача, отримання та вимога різних форм вдячності (цінні подарунки, грошо-
ві виплати, надання певних послуг і т.д.) для пливу на майбутні ділові рішення. Хабарництво підриває ефек-
тивність функціонування ринку та корумпує бюрократичний апарат, основна ціль якого слугувати народу 
своєї країни. Різниця умов діяльності компаній в світі не виправдовує хабарництво, до того ж ні в одній краї-
ні світу воно не є публічно визнаним, як етично допустима діяльність. 

Примушення – управління людьми та компаніями з використанням сили чи загрози. Застосування фі-
зичної сили чи реальної погрози використовується для примушення індивідуума чи компанії здійснити ви-
значені дії проти своєї доброї волі. Специфічною формою примушення є вимагання, яке трактується як вимо-
га задоволення особистих комерційних інтересів в умовах сприятливого ведення справ в рамках посадових 
обов’язків.  

Обман (введення в оману) – маніпулювання індивідуумами і компаніями з використанням неправдивої 
інформації. Прикладами таких дій є спотворення та фальсифікація дослідженеь, звітності, недобросовісна ре-
клама, хибні оцінки якісних характеристик продукту чи послуги, фінансового стану компанії, безчесна пове-
дінка, тощо. 

Крадіжки – присвоєння того, що не належить на правах власності. В бізнес-середовищі власність ви-
значають як матеріальну і інтелектуальну категорії. Термін крадіжки включає досить широкий спектр пору-
шень етики, а саме: втрату власності в силу нечесного використання інформації, підробку продукції, маніпу-
лювання цінами, тощо. 

Несправедлива дискримінація – необ’єктивне відношення до людей по причині їх расової приналежно-
сті, віку, статі, національності, віросповідання, тощо. Несправедлива дискримінація має місце у випадку коли 
одній людині або ж категорії осіб віддають перевагу перед іншими в залежності від критеріїв, які не мають 
жодного відношення до їх діяльності. Прикладами таких етичних проблем є відмова в роботі, кадровому про-
суванню, розподілі благ, і т.д.  

Перелік причин неетичної поведінки в компаніях досить значний: недостатність законодавчої та нор-
мативно-правової бази; значний обсяг тіньової» економіки; конкурентна боротьба суб’єктів ринку; відсут-
ність належного стимулювання етичної поведінки; загальне зниження ролі етики в суспільстві; тиск на рядо-
вих працівників з метою пошуку компромісів між їхніми та цінностями топ – менеджменту; низькі моральні 
якості членів суспільства. Вирішення означених проблем можливе за рахунок використання етичних станда-
ртів (кодекси), що описують загальну систему цінностей і етичні правила, яких мають дотримуватися праців-
ники компанії; формування комітетів з етики, які роблять повсякденну оцінку практики з позиції етичних 
вимог; запровадження посади адвоката з етики; проведення соціальних ревізій для аналізу й оцінки звітів і 
програм соціальної відповідальності компанії; навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників 
компаній.  

Оцінюючи глобальне бізнес-середовище на предмет типології його етичних проблем слід виділити три 
ключові макропроблеми, а саме: нерівномірність розподілу багатства, ефективність наявних базових інститу-
тів і етичний релятивізм. На сьогодні в світі не існує системи міжнародного розподілу, яка б забезпечувала 
реалізацію обов’язкової підтримки бідних багатими. В рамках світової системи не існує єдиної міжнародної 
структури правої, політичної і соціальної системи, яка б об’єднувала, обмежувала та координувала глобальне 
бізнес-середовище стандартними і уніфікованими рамками законів, комплексом загальноприйнятих способів 
ведення бізнесу, загальнозрозумілими методами практичної діяльності, загальними цінностями, комплексом 
громадських організацій (базовими інститутами). Навіть існування міжнародного права не забезпечує всемі-
рне його застосування та реалізацію. І остання проблема – чиїх етичних принципів слід дотримуватися в гло-
бальному бізнес-середовищі? Наприклад, практичні методи ведення американського бізнесу отримали свій 
розвиток та визнаються моральними в рамках системи американських базових інститутів. Поняття «базові 
інститути» включає звичаї та закони. На наш погляд, помилково вважати, що тільки американські базові ін-
ститути етично виправдані. Навпаки, іноземним компаніям необхідно дотримуватися законодавств країн – 
територій ведення бізнесу, звичайно ж зважаючи на їх моральність. У світі існує велика кількість етично ви-
знаних комбінацій цінностей, способів життя, правових систем. Це означає, що у американської компанії зо-
всім не має необхідності однаково морально вести бізнес в різних країнах, і пояснює право американських 
компаній змінювати моральні принципи в залежності від країни ведення бізнесу. Але чесна компанія не може 
змінювати свої етичні принципи з переміщенням з країни в країну. В силу названих причин, цінним є крос – 
культурне порівняння сприйняття етичних проблем менеджерами з різних країн [табл.2].  

Авторське дослідження доводить різновекторність сприйняття етичних проблем менеджерами з різних 
країн: від акценту на важливості названих проблем до законодавчого визначення рамок етичної поведінки, як 
компанії так і її співробітників. Ілюстрацією нашого висновку є отримання винагороди співробітницею бри-
танської фармацевтичної компанії Glaxo в розмірі 96 мільйонів доларів за інформацію американській владі 
щодо технологічних порушень на виробництві. Спеціалісти вважають, що на сьогодні, названа виплата є 
найбільшою винагородою в історії США, що передбачена в рамках законодавства про інформування про ко-
рпоративні злочини та порушення. [15] 
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Таблиця 2 

Крос – культурне порівняння сприйняття етичних проблем менеджерами 

Критерій харак-
теристики 

США Японія Канада Тайвань Гонконг 
Південна 
Корея 

Важливість ети-
чних проблем 

Висока Низька Низька Низька Низька Низька 

Поняття етичної 
поведінки 

Виходить за 
рамки закону 

Виходить за 
рамки зако-

ну 

Виходить за 
рамки зако-

ну 

 
В рамках закону 

Важливість 
юридичних ас-
пектів етичної 
поведінки 

Висока Висока Висока Низька Низька Висока 

Важливість збе-
реження оточу-
ючого середо-
вища 

Висока Висока Висока Низька Низька Низька 

Важливість ви-
робництва небе-
зпечних продук-
тів 

Висока Висока Висока Низька Низька Низька 

Доноси 
Підтримка 
держави 

Низька схи-
льність 

Висока схи-
льність 

Низька схи-
льність 

Висока схи-
льність 

Підтримка 
держави 

Покриття неети-
чної поведінки 
топ – менедж-
менту 

Ні Так Ні Так Ні Ні 

Важливість га-
рантії прав пра-
цівників 

Висока Висока Низька Низька Низька Низька 

Джерело: [8 -10] 
 
Висновки. Етика бізнесу (ділова, корпоративна) є ключовим елементом, що поєднує людей - учасників 

виробничого процесу у компанії та інших учасників зовнішнього бізнес-середовища у єдиний соціальний орга-
нізм (людське співтовариство). Саме за рахунок ділової етики діяльність працівників організується як на основі 
наказів або компромісів, так і за рахунок внутрішньої погодженості орієнтирів і прагнень співробітників та 
компанії. Компанія, яка побудована на єдності світогляду й ціннісних установок її топ – менеджменту та спів-
робітників, стає найбільш гармонічною й динамічною формою виробничого співтовариства на шляху ефектив-
ного досягнення своїх стратегічних цілей.  

Етичні проблеми глобального бізнес-середовища слід розглядати крізь призму їх векторіальної спрямова-
ності. Основні вектори – це вектори взаємовідносин компанії із зовнішнім і внутрішнім середовищами, моральні 
вектори – це справедливість, чесніть та безпека. Етичні проблеми зовнішнього середовища компанії включають: 
дотримання законодавства, етичність інвестування (аморальність торгівлі наркотиками, зброєю, тютюном, тощо), 
проблеми забруднення оточуючого середовища (утилізації відходів), якості продукції, захисту інтелектуальної 
власності, міжнародного промислового шпіонажу та розвідки, нечесних методів конкурентної боротьби, недобро-
совісної реклами та маркетингу, фальсифікації звітності, корупційні дії. Етичні проблеми внутрішнього середо-
вища компанії включають проблеми, що виникають в системі взаємовідносин компанія- співробітники та співро-
бітники – компанія. Етичні проблеми системи взаємовідносин компанія – співробітники включають проблеми 
сфер дотримання трудового законодавства, дотримання громадянських прав, якості трудового життя, дискриміна-
ції, експлуатації, безпеки особистості, безпеки робочого місця та виробничого процесу. Етичні проблеми системи 
взаємовідносин співробітників до компанії включають проблеми добросовісного виконання своїх обов’язків, до-
тримання кодеку професійної та особистої етики, лояність до компанії, крадіжки, обман, шахрайство, електронні 
злочини, захист програмного забезпечення та даних, конфіденційність інформації.  

Наразі є необхідність виділити три етичні макро проблеми глобального бізнес-середовища: нерівномір-
ність розподілу багатства, ефективність наявних базових інститутів і етичний релятивізм. Знання типології 
проблем глобального бізнес-середовища, природи їх виникнення та крос – культурного сприйняття дозволить 
сформувати ефективні механізми їх подолання. 

Також необхідно зауважити на крос – культурну багатовекторність сприйняття етичних проблем в глобальному 
бізнес-середовищі, що відіграє важливу роль в адаптації способів ведення бізнесу в різних країнах світу. 

Ділова етика, як форма суспільної свідомості, властива як власникам бізнес-структур, так і найманим 
працівникам, яких поєднують загальні цілі їхньої професійної діяльності. Сучасне бізнес-середовище з його 
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жорсткою конкуренцією актуалізує необхідність об’єднання зусиль усіх його учасників не тільки, та не стільки 
в підвищенні ефективності бізнесу, а й в боротьбі за виживання та сталий глобальний розвиток. За умов усві-
домлення професійних інтересів усіх учасників бізнес-середовища, реалізації механізмів «дифузії» власності 
(розширення участі співробітників у власності та управлінні), дотриманні етичних принципів по відношенню до 
суспільства, держави, бізнес – структури, особистості ділова етика перетвориться у рушійну силу подолання бі-
льшості моральних проблем глобального бізнес-середовища.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРАВЛЕНОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА 
ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості впливу факторів зовнішнього середовища на економічну 

стійкість авіакомпаній України. Визначено специфіку факторів, які впливають ззовні на авіакомпанії, аеропо-
рти, авіабудівні підприємства. Запропоновано провідні критерії при виборі загальної стратегії розвитку авіа-
підприємств. 

Ключові слова: авіакомпанія, стійкість, фактори, зовнішнє середовище. 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния факторов внешней среды на экономическую 

стойкость авиакомпаний Украины. Определена специфика факторов, влияющих извне на авиакомпании, аэро-
порты, авиастроительные предприятия. Предложены ведущие критерии при выборе общей стратегии разви-
тия авиапредприятия. 

Ключевые слова: авиакомпания, стойкость, факторы, внешняя среда. 
 
Annotation. The article discusses the features of influence of environmental factors on the development and 

implementation of strategies of domestic airlines. The specific factors that influence outside of airlines, airports, 
aircraft company were determined. Key criteria in choosing the general strategy of airlines were proposed. 

Key words: airlines, durability, factors, environmental. 


