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У статті розглянуто ґенезу категорії «безпека» та узагальнено основні теоретичні 
підходи щодо визначення поняття «економічна безпека». Досліджено сутність економічної 
безпеки підприємництва. Розглянуто наявні наукові підходи до визначення терміна «еко-
номічна безпека підприємництва»: стратегічний, ресурсно-функціональний, комплексний, 
ринковий, дедуктивний, системний, кримінальний, силовий, гармонізаційний, ієрархічний та 
узагальнюючий. Наведено перелік представників кожного з розглянутих підходів та визна-
чено їх провідні ідеї. Простежено роль економічної безпеки підприємництва за сучасних рин-
кових умов, сформовано власне визначення. 
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В статье рассмотрен генезис категории «безопасность» и обобщены основные те-
оретические подходы к определению понятия «экономическая безопасность». Исследо-
вана сущность экономической безопасности предпринимательства. Рассмотрены су-
ществующие научные подходы к определению термина «экономическая безопасность 
предпринимательства»: стратегический, ресурсно-функциональный, комплексный, ры-
ночный, дедуктивный, системный, криминальный, силовой, гармонизационный, иерархи-
ческий и обобщающий. Приведен перечень представителей каждого из рассмотренных 
подходов и определены их ведущие идеи. Прослежена роль экономической безопасности 
предпринимательства в современных рыночных условиях, сформировано собственное 
определение.
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The article considers the genesis categories “safety” and systemizes approaches regarding the 
definition of “economic security”. The essence of economic security of entrepreneurship is investi-
gated. The existing scientific approaches to the definition of the term “economic security of entre-
preneurship”: strategic, resource-functional, comprehensive, market, deductive, system, criminal, 
power, harmonization, hierarchical and synthesis have been considered. Is a list of representatives 
of each of the considered approaches and identified leading ideas of the approaches. The role of 
economic security of the entrepreneurship in modern market conditions has been observed, and 
self-determination has been established. 

Keywords: security, economic security, economic security of entrepreneurship, enterprise, ap-
proaches to the definition of economic security of entrepreneurship.

Постановка проблеми. У сьогоднішніх не-
стабільних ринкових умовах сучасне підпри-
ємництво перебуває у складному і мінливому 
середовищі. Перехід на нові способи господа-
рювання в економіці, створення великої кіль-
кості підприємств, загострення конкурентної бо-
ротьби між ними, недосконале законодавство, 
корупція державних установ, криміналізація 
господарської діяльності та безліч інших при-
чин стали поштовхом для забезпечення еконо-
мічної безпеки усіх суб’єктів господарювання. 
Наявність великої кількості чинників невизна-
ченості та посилення конкурентної боротьби 
у підприємницькому середовищі поставило 
усіх суб’єктів господарювання перед вибором 
ефективних інструментів і методів економічного 
захисту. Крім того, потреба забезпечення еко-
номічної безпеки підприємництва в системі на-
ціональної безпеки та її вплив на макроеконо-
мічну стабільність держави набуває особливого 
значення. Саме тому на підставі дослідження 
сформованих поглядів щодо економічної без-
пеки підприємництва доцільним є формування 
теоретико-методологічних та практичних аспек-
тів розроблення сучасних підходів до забезпе-
чення економічної безпеки підприємницької ді-
яльності суб’єктів господарювання в контексті 
функціонування національної економіки.

Слід зазначити, що саме економічна безпе-
ка підприємницької діяльності стала початком 
розвитку нового напряму в економічній науці. 
Сьогодні є постійна необхідність у її забезпе-
ченні, зумовлена об’єктивно наявним для всіх 
підприємств завданням, яке полягає у ство-
ренні умов для стабільного функціонування 
з метою досягнення ними поставлених цілей. 
Враховуючи це, поняття «економічна безпека 
підприємництва» слід розглядати як сукупність 
певних функціональних складників, що харак-
теризують різноманітні напрями діяльності су-
часного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній науці є незначна кількість науко-

вих праць, які висвітлюють сутнісну характерис-
тику та основні складники економічної безпеки, 
що зумовлює використання різних підходів до її 
розуміння. Вагомий вклад у дослідженні питан-
ня забезпечення економічної безпеки підпри-
ємництва зробили такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені, як О.І. Барановський, І.О. Бланк, Т.Г. Ва-
сильців, О.А. Грунін, О.І. Захаров, М.І. Камлик, 
М.О. Кизим, В.Л. Ортинський, Г.А. Пастер-
нак-Таранушенко, С.І. Ніколаюк, В.В. Шликов, 
С.М. Шкарлет та ін. 

Проте, незважаючи на значний доробок фа-
хівців у галузі забезпечення економічної без-
пеки підприємництва, недостатньо вирішени-
ми залишаються питання щодо визначення 
сутності категорії економічної безпеки підпри-
ємництва, виділення її структурних підсистем 
і елементів, а також необхідності розроблення 
структурно-функціональної моделі поєднання і 
взаємодії усіх елементів економічної безпеки та 
їх впливу на підприємницьку діяльність.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Головною метою статті є досліджен-
ня та аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів 
до визначення суті поняття «економічна без-
пека підприємництва», а також удосконалення 
структури економічних складників безпеки під-
приємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Розвиток соціально-економічної думки ще з 
давніх часів підтверджує актуальність пробле-
ми безпеки, яка сприймалася як найважливіша 
складова частина соціальної структури, почи-
наючи з індивіда. Термін «безпека» має древ-
ньогрецьке походження, яке спочатку розгляда-
ли як «володіти ситуацією», проте згодом його 
почали трактувати як певний стан або ж ситуа-
цію спокою, що виникає за умов відсутності по-
тенційної небезпеки, а також наявність органів 
влади та організацій, що забезпечують певні 
економічні, матеріальні та політичні умови. 

Варто зазначити, що в країнах Західної Єв-
ропи термін «безпека» почав вживатися напри-
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кінці ХІІ ст. і трактувався як стан відсутності або 
нейтралізації загроз, небезпеки, а також ство-
рення умов та соціальних інститутів, що його 
забезпечують [17, с. 4]. Крім того безпека роз-
глядалася як захист держави і її громадян від 
різного роду загроз, які зазвичай пов'язували з 
проявом недоброзичливості і злої волі надпри-
родних сил [11].

Важливе місце в структурі національної без-
пеки займає економічна безпека. Це поясню-
ється насамперед тим, що без економічного 
забезпечення не можуть бути повною мірою до-
сягнені усі інші види безпеки. 

У світі вперше поняття «економічна без-
пека» було застосоване Президентом США 
Т. Рузвельтом у 1934 р., який створив феде-
ральний Комітет з економічної безпеки у зв’язку 
з необхідністю державного втручання в еконо-
мічне життя країни. Це було зумовлено також 
кризовими явищами в національній та світовій 
економіці, які впливали на необхідність забез-
печення економічної безпеки. У 1985 році було 
визначено офіційний статус терміна «економіч-
на безпека» і зазначено, що необхідно сприяти 
забезпеченню міжнародної економічної безпе-
ки з метою соціально-економічного розвитку та 
прогресу кожної країни.

Тривалий період економічна безпека була 
предметом розгляду в основному західними 
вченими. У бізнес-словнику вона трактується 
як стан наявності стабільного джерела фінан-
сових доходів, які дають змогу забезпечувати 
стандарти життя суб'єкта сьогодні і в найближ-
чому майбутньому [22]. При цьому, на відміну 
від попередніх визначень, тут економічна без-
пека вже не розглядається лише з позиції за-
хисту від загроз.

У 1994 році Г. Пастернак-Таранушенко 
вперше у вітчизняній науці представив понят-
тя «економічна безпека». Науковець в цей час 
відзначив, що це наймолодша з наук про безпе-
ку держави, яка зародилася на підґрунті необ-
хідності забезпечення державності за рахунок 
використання відповідних заходів та засобів, 
що покликані надати стабільність стану держа-
ви попри економічний тиск, який здійснюється 
ззовні або зсередини [18, с. 23].

Сучасний етап розвитку економічних проце-
сів знаходиться у прямій залежності від стра-
тегічного напряму вектора реалізації підприєм-
ницької діяльності. Підприємництво виступає 
ключовим фактором економічного розвитку 
держави, її обороноздатності та рушійною си-

лою ринкової економіки, а підприємець – її до-
мінуючим суб’єктом. А це вимагає посиленої 
уваги до зміцнення його економічної безпеки. 
Саме тому, досліджуючи економічну безпеку 
підприємництва, доцільно значну увагу приділи-
ти і безпеці підприємства як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, що дасть змогу комплексно 
охарактеризувати багатоаспектність цієї про-
блеми. Варто зазначити, що у науковому колі 
й досі відсутній одностайний підхід до тракту-
вання «економічної безпеки підприємництва», 
оскільки різні науковці-дослідники по різному 
вбачають суть дефініції «економічна безпека 
підприємництва». 

Згідно з трактуванням М.А. Бендикова, еко-
номічна безпека підприємництва – це захище-
ність його від науково-економічних загроз, що 
пов’язані з неефективною науково-промисло-
вою політикою держави або формуванням не-
сприятливого зовнішнього середовища [1, с. 15]. 

М.І. Камлик у своїй праці «Економічна без-
пека підприємницької діяльності» розглядає 
це поняття, як стан розвитку суб’єкта господа-
рювання, який характеризується стабільністю 
економічного та фінансового розвитку, ефек-
тивністю нейтралізації негативних факторів і 
протидій їх впливу на всіх стадіях його діяль-
ності» [13, с. 9]. 

Науковець О.А. Грунін тлумачить економіч-
ну безпеку підприємництва як стан господарю-
ючого суб’єкта, в якому він за найефективні-
шого використання корпоративних ресурсів 
досягає запобігання послаблення або захисту 
від наявних небезпек та загроз або непередба-
чених обставин і забезпечує досягнення цілей 
бізнесу в умовах конкуренції та господарчого 
ризику [5, с. 13].

Суть дефініції «економічна безпека під-
приємництва» О.С. Власюк визначає як стан 
захищеності корпоративних ресурсів і під-
приємницьких можливостей, що нейтралізує 
внутрішні і зовнішні загрози розвитку суб’єкта 
підприємництва та створює необхідні умови 
для забезпечення його стабільного функціо-
нування [4]. 

Відзначимо, що велика кількість розробле-
них підходів до розгляду категорії «економічна 
безпека підприємництва» дає змогу визначи-
ти різні аспекти сутності економічної безпеки 
суб’єктів господарювання та її основних склад-
ників. З огляду на такі тенденції, є вагома потре-
ба у досліджені підходів до трактування еконо-
мічної безпеки підприємництва (рис. 1).
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Серед великої кількості підходів 
до визначення терміна «економіч-
на безпека підприємництва» най-
більш поширеним є стратегічний 
підхід. Він передбачає забезпечен-
ня гідного рівня економічної безпе-
ки суб’єкта господарювання завдя-
ки збереженню та нагромадженню 
його інтелектуального та кадрово-
го потенціалу, захисту інформацій-
них ресурсів, технологій, капіталу 
тощо. Цей підхід досягається за-
вдяки сукупності систем заходів 
особливого правового, економіч-
ного, інформаційно-технологічно-
го, організаційного та соціального 
характеру [20, с. 275]. 

Представником стратегічного 
підходу є М. Бендіков, який еконо-
мічну безпеку суб’єкта господарю-
вання розглядає як захищеність 
його науково-технічного, техноло-
гічного, виробничого і кадрового 
потенціалу від прямих або не-
прямих економічних загроз, що 
пов'язані з неефективною науково-
промисловою політикою держави 
або формуванням несприятливого 
зовнішнього середовища, і здат-
ність до його відтворення [2, с. 22].

Дещо іншої думки дотримується дослідник 
Л. Доленко. Науковець економічну безпеку під-
приємництва розглядає як сукупність організа-
ційно-правових, режимно-охоронних, технічних, 
технологічних, економічних, фінансових, інфор-
маційно-аналітичних та інших методів, спрямо-
ваних на усунення потенційних загроз та ство-
рення умов щодо забезпечення ефективного 
функціонування підприємства відповідно до 
його цілей та завдань [8, с. 324].

Особливої уваги заслуговує твердження 
А. Іванова та В. Шликова, які економічну без-
пеку суб’єкта підприємницької діяльності трак-
тують як створення таких умов його діяльності, 
за яких забезпечується надійний захист його 
економічних інтересів від усіх можливих видів 
загроз [12, с. 5].

Не менш важливим підходом, який заслу-
говує на увагу, є ресурсно-функціональний. 
Автори ресурсно-функціонального підходу 
дотримуються думки, що економічна безпека 
підприємництва – це певний стан корпоратив-
них ресурсів і підприємницьких перспектив, за 

яких забезпечується найбільш ефективне їх 
використання для стабільного функціонування 
і динамічного розвитку, запобігання внутрішнім 
і зовнішнім загрозам [9, с. 466]. Потрібно від-
значити, що у ресурсно-функціональному під-
ході фактично відсутнє поняття загрози у тлу-
маченні економічної безпеки підприємництва, 
але при цьому виділяються функціональні 
складники економічної безпеки. Основною ха-
рактеристикою цього підходу є зосередження 
підприємницької діяльності на функціонуванні 
підприємства та досягнення поставлених ці-
лей [20, с. 275].

За дослідженнями науковців, ресурсно-
функціональний підхід має певний недолік, 
оскільки економічна безпека розглядається у 
широкому аспекті як адаптація до впливу зо-
внішнього середовища, реалізації функцій 
управління – планування, обліку та аналізу, та 
в аспекті забезпечення підприємництва. А в 
межах цього підходу економічна безпека при-
рівнюється до самої діяльності підприємства 
та його ефективності [15, с. 72].

Рис. 1. Основні підходи до визначення категорії  
«економічна безпека підприємництва» 
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Отже, ресурсно-функціональний підхід часто 
розглядається як функціональний, оскільки пе-
редбачає виділення у складі економічної безпе-
ки суб’єктів господарювання таких складників:

– техніко-технологічний складник, котрий 
відображає реальний рівень технологічного за-
безпечення, що використовується на підприєм-
стві, та його відповідність світовим аналогам;

– інформаційний складник, завдання якої 
полягають у висвітлені реального стану ринку, 
політичної або соціальної ситуації у регіоні (краї-
ні), тенденцій розвитку галузей економіки та під-
приємництва, а також особливостей загроз та 
небезпек діяльності суб’єктів підприємництва;

– фінансовий – призначення його полягає 
у найбільш ефективному розподілі та викорис-
танні корпоративних ресурсів;

– правовий – первинне завдання його по-
лягає у комплексному правовому забезпеченні 
підприємницької діяльності у межах чинного за-
конодавства;

– інтелектуальний та кадровий складни-
ки – покликані всебічно розвивати та оберігати 
інтелектуальний потенціал суб’єктів господа-
рювання;

– екологічний складник, котрий повинен за-
безпечити виконання встановлених норм еко-
логічного характеру та забезпечити мінімізацію 
втрат від забруднення зовнішнього довкілля;

– силовий складник – виступає запорукою 
забезпечення фізичної безпеки співробітників 
підприємства, насамперед керівної ланки, збе-
реження майнових цінностей тощо.

Варто зазначити, що для різних видів під-
приємницької діяльності важливість тих чи 
інших складників економічної безпеки може 
суттєво відрізнятися, тому варто ретельно та 
виважено підходити і до процесу їхнього визна-
чення, враховуючи значущість для конкретного 
підприємства.

Прихильники комплексного підходу впев-
ненні, що забезпечення достатнього рівня еко-
номічної безпеки підприємництва завдячується 
потенціалу та організаційній структурі підпри-
ємства, що чітко відповідають його стратегіч-
ним цілям і поставленим завданням та надають 
реальні конкурентні переваги [20, с. 276].

Своє бачення економічної безпеки пропонує 
група вчених на чолі з С.В. Мочерним. Науковці 
стверджують, що економічна безпека – це на-
самперед незалежність суб’єктів господарюван-
ня від недобросовісних конкурентів-монополіс-
тів, від нестабільної ситуації на торговельному 

ринку, від непередбачуваних економічно-право-
вих дій з боку держави та інших чинників, які да-
ють змогу привласнити певну частину законних 
прибутків [10, с. 411].

Представником ринкового підходу вважаєть-
ся Т. Козенко, який економічну безпеку трактує 
як стан найбільш ефективного використання 
ресурсів і реальних ринкових можливостей, що 
дає змогу підприємству уникати як внутрішніх, 
так і зовнішніх загроз та забезпечує йому стій-
кість розвитку на ринку відповідно до обраної 
місії [20, с. 275–276].

У дослідженнях економічної безпеки підпри-
ємницької діяльності виділяють також і дедук-
тивний підхід, який базується на твердженні, 
що в основі економічної безпеки підприємни-
цтва лежить відсутність загрози як такої, що 
створює відчуття упевненості. На думку І. Ди-
мової, економічна безпека підприємництва – це 
стабільне функціонування та розвиток суб’єкта 
підприємницької діяльності у поточному та пер-
спективному періоді, за якої виключається імо-
вірність завдання шкоди його фінансовим, ма-
теріальним, інформаційним та інтелектуальним 
ресурсам [7, с. 59]. 

Не менш важливим і таким, що заслуговує 
уваги, є системний підхід. Представником за-
значеного підходу є С. Дубецька, яка ствер-
джує, що економічна безпека підприємництва 
являє собою певний стан суб’єкта у системі 
його зв’язків з погляду стійкості або ж виживан-
ня і саморозвитку в умовах внутрішніх та зо-
внішніх загроз, непедбачуваних дій та складно 
прогнозованих факторів. З огляду на вищеска-
зане, можливість збереження якостей системи 
економічної безпеки, рівноваги та стійкості за 
мінімізації загроз забезпечують явні еконо-
мічні параметри [20, с. 276]. Цікавою в межах 
системного підходу є думка Н. Подлужної, яка 
характеризує економічну безпеку підприємни-
цтва як таку, що включає певні характеристики 
виробничо-економічних систем у ринковій еко-
номіці та визначається як стан, за якого еконо-
мічні параметри дають право зберегти основні 
її властивості – рівновагу та стійкість за мінімі-
зації загроз [19].

Особливості кримінального підходу характе-
ризуються процесом забезпечення економічної 
безпеки суб’єкта підприємництва як противаги 
та забезпечення захисту від злочинів економіч-
ного типу, тобто шахрайства, фальсифікацій, 
промислового шпигунства тощо [20, с. 276]. 
Представник цього напряму М. Капустін про-
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понує таке бачення економічної безпеки – це 
кількісно-якісна характеристика економічних 
властивостей системи з погляду її здатності до 
самовиживання і розвитку в умовах дестабілізу-
ючої дії зовнішніх та внутрішніх факторів, які є 
непередбачуваними [14, с. 45-46].

Одним із сучасних підходів у трактуванні сут-
ності економічної безпеки підприємництва є си-
ловий підхід, який являє собою насамперед за-
безпечення захисту та збереження комерційної 
таємниці. Його представник В. Ярочкін вважає, 
що основною метою системи забезпечення ор-
ганізації є передбачення шкоди її діяльності, що 
може бути заподіяна у процесі розголошення, 
витоку та несанкціонованого доступу до джерел 
конфіденційної інформації [21, с. 10–12].

Не менш важливим підходом у визначенні 
сутності економічної безпеки підприємницької 
діяльності вважається гармонізаційний підхід, 
який спрямований на отримання певного ре-
зультату, що забезпечує баланс інтересів ор-
ганізації та суб’єктів зовнішнього середовища 
[3, с. 244]. Інші науковці у своїх працях дійшли 
висновку, що економічну безпеку суб'єкта під-
приємницької діяльності варто розглядати як 
практичне використання принципів сучасного 
менеджменту, таких як вчасна реакція на зміни 
у зовнішньому середовищі та бачення підпри-
ємства загалом, а також ситуаційного підходу 
до управління, за якого швидкість реагування 
та реакції має свою вагу в тій чи іншій ситуації, 
та забезпечення адаптивності підприємства до 
умов його існування [15, с. 74]. 

На базі наявних наукових поглядів на по-
няття економічної безпеки підприємницької ді-
яльності було здійснено аналіз, що дав змогу 
виділити ще два новітні підходи, зокрема ієрар-
хічний та узагальнюючий.

Отже, ієрархічний підхід полягає у тому, що 
економічна безпека суб'єкта підприємництва 
розглядається як складовий елемент еконо-
мічної безпеки країни. На думку С. Михайлюка 
та Н. Яценка, економічну безпеку підприємни-
цтва варто трактувати як певну підсистему на-
ціональної економічної безпеки і визначати її як 
економічний стан підприємництва, стабільний 
відносно впливу внутрішніх та зовнішніх змін, 
не пов’язаних із форс-мажорними обставинами 
[16, с. 169].

Комбінація ідей, поглядів, що характеризу-
ють властивості всіх попередніх наукових під-
ходів, отримала назву узагальнюючого підходу. 
Дослідники-науковці цього напряму А. Шевелев 

та О. Шевелева трактують поняття економічної 
безпеки господарювання таким чином: це пев-
ний стан суб’єкта підприємницької діяльності, 
за якого використання корпоративних ресурсів 
з повною ефективністю є запорукою уникнення 
ослаблення захисту від небезпек та загроз, та 
забезпечення досягнення поставлених цілей 
бізнесу в умовах конкуренції та підприємниць-
кого ризику, стійкого прогресивного розвитку 
підприємства [7, с. 58].

На думку О. Груніна, економічна безпека – 
це стан господарюючого суб’єкта, за якого він 
за найбільш ефективного використання кор-
поративних ресурсів досягає запобігання, по-
слаблення або захисту від існуючих небезпек 
та загроз або інших непередбачених обставин 
і забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах 
конкуренції та господарчого ризику [6, с. 188].

Висновки із цього дослідження. Таким 
чином, узагальнюючи вищенаведені підходи, 
економічну безпеку підприємництва варто роз-
глядати як певний стан діяльності суб’єкта гос-
подарювання, за якого найбільш ефективно 
використовуються корпоративні ресурси, здій-
снюється запобігання послаблення захисту від 
наявних загроз чи небезпек та реалізуються по-
ставлені цілі бізнесу в мовах посилення конку-
ренції та господарського ризику.

Отже, стабільний розвиток та функціону-
вання суб’єктів підприємницької діяльності не-
можливі без належного захисту підприємств від 
впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. Це 
забезпечується тільки за підтримки достатньо-
го рівня економічної безпеки підприємництва. 
Відсутність сьогодні серед науковців єдиного 
підходу щодо визначення економічної безпеки 
підприємництва зумовлює необхідність подаль-
шого дослідження цього питання.
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THE ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP  
AS THE OBJECT OF THEORETICAL  
AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

The article examines the essence of the economic security of entrepreneurship. The existing scientific 
approaches to the definition of the term “economic security of entrepreneurship” have been considered. 
The role of economic security of the entrepreneurship in modern market conditions has been observed, 
and self-determination has been established.

The object of research – methodical approaches to the interpretation of the term “economic security 
of entrepreneurship”.

The purpose of the work is to study and analyse domestic and foreign approaches to the essence of 
the term “economic security of entrepreneurship”, as well as the characteristics of this category within the 
framework of the established scientific approaches.

In the context of global challenges, economic security is a key factor for ensuring conditions for the 
realization of the national interests, the ability of the state to overcome economic crises under external 
aggression. In this case, a special attention is paid to the study of current concepts on the state of eco-
nomic security of entrepreneurship. It is relevant to outline the existing approaches among scholars to 
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understand the security of the entrepreneurial activity in the context of the national economy. Solving this 
task will create opportunities for ensuring protection against threats and challenges that affect the level of 
economic security of business entities.

The economic security of entrepreneurship is under consideration within the framework of such sci-
entific approaches as: strategic, resource-functional, complex, market, deductive, systemic, criminal, 
forcible, harmonization, hierarchical, and generalization. All of them are characterized by a number of 
properties. It should be noted that entrepreneurship is a key factor of the economic development of the 
state, its national defence capability, the driving force of the market economy, and the entrepreneur is its 
dominant entity. That is why, while investigating the economic security of entrepreneurship, it is expedient 
to pay a considerable attention to the security of the enterprise as a subject of entrepreneurial activity, 
which will allow characterizing the multidisciplinary nature of this problem in a comprehensive manner.

The research results obtained. The theoretical approaches to the interpretation of economic security 
of entrepreneurship have been considered and the necessity of using modern approaches to economic 
security of business entities has been substantiated in order to protect the enterprises properly from the 
influence of internal and external factors.


