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THE MARKET AND ITS FUNCTIONS 
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The modern market economy is a complex organism consisting of a large 

number of diverse industrial, commercial, financial and information structures, 

interacting on the background of an extensive system of law business, and united 

only concept – market.  

By definition, the market – a set of economic relations emerging between 

producers and consumers in the free exchange of equivalent produced goods 

(services) organized under the laws of commodity production and circulation of 

money [1]. Important conditions of the emergence and successful operation of the 

market are social division of labor and specialization; economic isolation of market 

economy allowing private property; free exchange of resources; the magnitude of 

transaction costs. 

Developed market by definition is based on the differentiation of rates on a 

complex system of discounts and bonuses, alternative value for money, the 

differences in basic trim levels – describes expert fund "Heritage" James Hattuso. 

As international experience shows, the current level of development of the 

productive forces for constructive functioning of the market mechanism and 

economic context is necessary thoughtful and related legal regulations, competent 

and effective state regulation of a social consciousness, morality and culture. 

Achieving the goals of market economy is possible through a number of 

market functions (such as information, regulating, stimulating, integrating, control) 

and its mechanism including supply and demand. 

The phrase “supply and demand” was first used by James Denham-Steuart 

in the Principles of Political Economy (1767). Later Adam Smith investigated the 

definitions in The Wealth of Nations (1776) and David Ricardo titled the chapter 

of his work Principles of Political Economy and Taxation (1817). 

Demand refers to how much a product or service is desired by buyers. 

Supply represents how much the market can offer. The quantity demanded is the 

amount of a product people are willing to buy at a certain price. The quantity 

supplied refers to the amount of a certain good producers are willing to supply 

when receiving a certain price. The relationship between price and quantity 

demanded or supplied to the market is known as the demand relationship or supply 

relationship consistently [2].  

http://schools-wikipedia.org/wp/a/Adam_Smith.htm
http://www.investopedia.com/terms/d/demand.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/supply.asp
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Приватний сектор відіграє основну роль у фінансовій діяльності держави, 

особливо у таких сферах як фіскальна політика і формування доходів 

бюджетної системи країни. Приватний сектор перерозподіляє отримані 

доходи країни у вигляді податків і інших обов’язкових платежів. Але це не 

дає зменшувати значення фінансів державних підприємств. 

Спеціальні фонди складають особливу фінансову ланку. Вони мають 

цільове призначення і самостійність, яка визначається законодавством. 

Більшість фондів європейських країн відокремлені від державного бюджету і 

управляються центральною владою, але в деяких країнах місцевою владою. 

Найбільш характерна риса таких спеціальних фондів це те, що вони мають 

чітко визначені джерела формування і напрямки використання коштів. 

Створюються такі фонди, коли держава має певні потреби і тому їх склад і 

включення до бюджету є різноманітним. В Україні такі фонди функціонують 

в межах бюджету країни і входять до Спеціального фонду Державного 

бюджету України. Більшість коштів, що надходять до цих фондів спрямовані 

на забезпечення зайнятості населення, державного страхування у разі 

безробіття, з тимчасовою втратою працездатності і витратами на народження 

і поховання [3]. 

Україна, сучасна демократична, соціальна та правова країна, має 

проблеми розбудови фінансової системи. Фінансова система України, яка 

сформувалась на сьогодні в країні може бути основою для введення 

покращень, що створить кращі умови життя для населення, тобто фінансова 

система стане надійною основою економіки. 

Враховуючи те, що в Україні розвивається фінансова система можна 

виділити плюси та мінуси її розвитку. Зростання зовнішньоторговельного 

обороту свідчить про розширення співпраці України з іншими країнами. 

Періодом погіршення показників усіх показників став 2008р. світової 

фінансової кризи, але те що показники почали повертатися до норми і 

http://ebrary.net/4837/economic_theory/real_nature_characteristics_functions???history=0&pfid=1&sample=51&ref=0
https://ecosoclog.wordpress.com/2011/03/01/basics-demand-and-supply/
https://ru.scribd.com/document/34826354/Law-of-Supply-and-Demand

