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Majandusõpetus   

See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumis 
• tahad saada ettekujutust tänapäeva turumajandusest ning majanduse toimimisest erinevatel 

tasanditel – üksikisiku tasandist rahvusvahelise tasandini 
• soovid tulevikus õppida majanduse erialal ja/või tegeleda ettevõtlusega 
 

Kursuse läbinud õpilane: 
• tunneb majanduse põhimõisteid ning omab üldist arusaama tänapäeva turumajanduse 

toimimisest ja probleemidest;  
• oskab kasutada erinevaid teabeallikaid majandusalase info otsimiseks ning neis sisalduvat infot 

kriitiliselt hinnata;  
• oskab analüüsida nõudlust ja pakkumist mõjutavaid tegureid ning nende koosmõju turutasakaalu 

kujunemisel;  
• mõistab üksikisiku (majapidamise) otsuseid tarbijana ja tööjõu pakkujana;  
• tunneb riigi rahasüsteemi ja finantsturgude toimimise aluseid;  
• mõistab valitsuse rolli ja võimalusi majanduse reguleerimisel ja suunamisel;  
• suudab arutleda Eesti majanduse arengusuundade ja võimaluste üle tänapäeva globaliseerunud 

maailmamajanduses. 
 
NB!  Majandusõpetuse kursuse edukas läbimine annab Sulle 3 ainepunkti, mis on ülekantavad TÜ 
majandusteaduskonna poolt pakutava aine „Sissejuhatus majandusteooriasse MJRI.09.003“ katteks.  
TÜ Socialia valdkonnas kuulub aine kohustuslike alusainete hulka ning TÜ mingis teises valdkonnas 
õpinguid alustades läheb aine arvesse vabaainena. 
 
Kursuse maht 3 EAP, 78 akadeemilist tundi  

Sihtrühm 10.-12. klasside õpilased 

Vastutav õppejõud  Eve Parts, TÜ majandusteaduskonna dotsent, eve.parts@ut.ee 

Osavõtutasu 
õpilastele 

25 EUR 
NB! Kui osaletakse lisaks ka kursusel „Ettevõtlusõpetus“, siis on kahe kursuse hind 
kokku 40 EUR. 

Õpetamise aeg 2016/2017. õ.-a., alates  10. oktoobrist 2016 

Õppetöö vorm Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb kodutööde ja 
kontrolltööde eest saadud punktide summast. Kokku on kursusel 8 kodutööd ja 2 
kontrolltööd. 

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursuse eesmärgiks on selgitada majanduse toimimise põhialuseid ning 
majandusnähtuste omavahelisi seoseid nii üksikisiku, ettevõtte, riigi kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. Käesolev kursus vastab riiklikule õppekavale. 
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Teemad Hinnatavad tööd 
1. Majanduse olemus, turumajandus. Kodutöö 

2. Nõudlus ja pakkumine, turutasakaal. Kodutöö 

3. Inimese erinevad rollid majanduses:omanik, tarbija, töötaja ja tootja. Kodutöö 

4.Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Kodutöö 
Kontrolltöö 

5. Valitsuse roll majanduses. Kodutöö 

6. Raha-ja finantsturg. Kodutöö 

7. Rahvusvaheline majandus. Kodutöö 

8. Eesti majandus ja selle arenguperspektiivid. Kodutöö 
Kontrolltöö 

 
Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’i keskkonnas 
 
Näiteid ülesannetest: 
 

• Otsi värsketest meediaallikatest (ajalehed või veebiportaalid) vähemalt 1 artikkel, kus 
kajastatakse mingi hüvise nõudlust või pakkumist. 

o Lisa oma tööle artikli link või koopia (paberlehte võid skaneerida, pildistada jne) 
o Analüüsi artiklis kirjeldatud hüvise nõudlust ja/või pakkumist mõjutavaid tegureid 
o Kas kirjeldatud hüvise turul on tegemist ülepakkumise või defitsiidiga? Kuidas võiks 

toimuda turu tasakaalustumine? 
 

• Maksupoliitikas on oluliseks küsimuseks (lisaks üldisele maksukoormusele), kas eelistada otseseid 
või kaudseid makse. Kumba tüüpi maksud peaksid Sinu arvates Eestis domineerima? Arutle, 
kuidas mõjutavad kumbagi tüüpi maksud a) vaesemate inimeste ja b) jõukamate inimeste 
suhtelist heaolu (st kellele millised maksud kasulikumad/kahjulikumad on)? 

 
 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

• Kursus oli seda väärt, usun, et mul on küll väga algelised teadmised majandusest olemas, aga 
põhiline on see, et õppisin aasta jooksul palju.  

• Sain väga palju uusi teadmisi, mis tulevad elus kindlasti kasuks. See kursus parandas minu 
arusaamist majandusest.  

• Kui õpilast huvitab majandus ning soovib sellest rohkem teada saada, siis antud kursus andis hea 
ülevaate, mis on majandusõpetus. Majandus kursuselt sain palju vajalikke teadmisi ning andis 
mulle aimu, kas soovin seda edaspidi ka ülikoolis süvendatumalt edasi õppida. 

• Hea sissejuhatus majandusse nii edasiõppijale kui ka olümpiaadiks valmistujale. 
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