
Eesti ja Ukraina gümnaasiumi geograafia ainekavade võrdlus 

 

Ukraina koolides õpitakse gümnaasiumis geograafiat kahel õppeaastal: 10. klass – Piirkonnad ja riigid (52 tundi: 1,5 tundi nädalas) ja 11. klassis Maa sfäärid – 

35 tundi (1 tund nädalas). 

Majandusteemade käsitlus erineb meie ainekava lähenemisest nendele teemadele. UA ainekavas käsitletakse majandusteemasid maailma piirkondade ja nende 

tähtsamate riikide kaupa. Tuuakse välja UA majanduse seosed nende riikide majandusega. 

UA ainekavas pööratakse tähelepanu üldpädevuste kujundamisele ( suhtlemine riigikeeles ja võõrkeeltes, matemaatikapädevus, info- ja digipädevus, elukestev 

õppimine, algatusvõime ja ettevõtlikkus, sotsiaal- ja kodanikupädevus, teadlikkus ja eneseväljendus kultuuri valdkonnas, ökoloogiline kirjaoskus ja tervislik 

eluviis). Iga teema juures on toodud teadmiste- väärtuste- ja praktiliste oskuste osa, praktilised tööd. Õpilased teevad õppeaastas ühe uurimistöö. Töö teema 

valimiseks on toodud soovitusi ainekavas. 

 

Tabelis on meie ainekava teemadele ja sisule leitud vastav teema ja sisu UA ainekavas. Lisatud on klass, kus vastavat teemat käsitletakse. Täpsema ülevaate 

saamiseks saab vaadata UA ainekava. 

Eesti ainekava UA ainekava 

Kursus, teema Sisu Teema  Klass Sisu 

I kursus „Rahvastik ja 

majandus“  

Geograafia areng ja 

uurimismeetodid 

Geograafia areng ja peamised 

uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed 

uurimismeetodid geograafias. 

Sissejuhatus 11. Geograafia kui teaduste süsteem. 

Geograafia uurimise objekt. 

Maa kui süsteem. Maa sfäärid. Geograafia tähtsus. 

Ühiskonna areng ja 

üleilmastumine 

Riikide arengutaseme mõõtmine. 

Riikide liigitamine arengutaseme ja 

panuse järgi maailmamajandusse. 

Agraar-, tööstus- ja infoühiskond. 

Üleilmastumine ehk 

globaliseerumine ja 

maailmamajanduse areng. 

Ukraina 

globaalsete 

majandussuhete 

süsteemis 

11. Ukraina rahvusvaheliste majandussuhete ruumilised 

aspektid maailma regioonide ja riikidega: 

väliskaubanduse, transpordi- ja turismiteenused, 

välismaised otseinvesteeringud, teadus- ja tehnikaalane 

koostöö. Suured rahvusvahelised korporatsioonid 

Ukrainas. Ukraina osalemine Euroopa 

majandusintegratsiooni protsessides. Ukraina  

globaalsete majandussuhete süsteemis säästva arengu 

kontekstis. 

Rahvastik Rahvastiku paiknemine ja tihedus, 

seda mõjutavad tegurid. Maailma 

rahvaarv ja selle muutumine. 

Rahvastik ja 

majandus. 

11. Maailma rahvastiku muutumine. Loomuliku iibe 

erinevused maailmas ning looduslike-, sotsiaalsete-, 

majanduslike- ja keskkonnategurite mõju sündimusele 



Demograafiline üleminek. 

Rahvastiku struktuur ja selle mõju 

riigi arengule. Sündimust ja suremust 

mõjutavad tegurid. 

Rahvastikupoliitika. Rände põhjused 

ning liigitamine. Pagulus. Peamised 

rändevood maailmas. Rände 

tagajärjed. Rändega seotud 

probleemid. 

Demograafilised 

protsessid. 

 

ja suremusele. Demograafiline üleminek ja selle etapid. 

Rahvastiku sooline,- abielu- ja perekondlik koosseis. 

Rahvastiku vananemine. Riikide demograafiline olukord 

rahvastikupüramiidide põhjal. 

Rahvastikupoliitika erinevat tüüpi rahvastiku 

taastootmisega riikides. 

Ränded, nende näitajad, tegurid ja mõju rahvastiku 

taastootmisele ja ümberpaiknemisele maailmas. 

Rändeprotsesside ruumilised trendid. 

Elukvaliteet kui elanikkonna loomuliku iibe ja rände 

tegur. 

Majandusarengu ja riikide spetsialiseerumise 

demograafilised tegurid. Demograafilised prognoosid. 

 

 

Asustus Asustuse areng maailmas ning 

asulate paiknemist mõjutavad tegurid 

eri aegadel. Linnastumise kulg 

arenenud ja arengumaades. Linnade 

struktuur ning selle muutumine. 

Linnastumisega kaasnevad 

probleemid arenenud ja 

arengumaades. Linnakeskkond ning 

selle planeerimine. 

Rahvastik 11. Käsitletakse UA keskselt. 

Asustus. Linnastumine, eeslinnastumine ja 

gentrifikatsioon. Maa-asulate tunnused. 

 

Muutused 

maailmamajanduses 

Muutused majanduse struktuuris ja 

hõives. Tootmist mõjutavad tegurid 

ning muutused tootmise paigutuses 

autotööstuse ja kergetööstuse näitel. 

Rahvusvaheliste firmade osa 

majanduses. Turismi roll riigi 

majanduses ja mõju keskkonnale. 

Transpordi areng ning mõju 

maailmamajandusele. 

Maailmamajandu

s 

 

11. Mõiste „maailmamajandus“. 

Tehnoloogiate-, patentide-, litsentside- ja 

infotehnoloogiateenuste maailmaturg. 

Tootmissüsteem. Rahvusvaheline spetsialiseerumine. 

Rahvusvaheliste korporatsioonide ja 

vabamajandustsoonide roll maailmamajanduses. 

Globaalsed väärtusahelad. Rahvusvaheline kaubaturg: 

olemus, infrastruktuur, hinnakujundus. 

Põllumajandussaaduste tootmine maailmas: 

looduslikud, sotsiaalsed, majanduslikud tegurid. 



Kütuse ja maavarade kaevandamine ja tarbimine, söe, 

nafta ja maagaasi ülemaailmsed turud. 

Ülemaailmsed lisandväärtusahelad mustmetallide, 

alumiiniumi, vase tootmisel; riikide spetsialiseerumise 

tegurid ja vormid. 

Sõidukite, elektroonika, ravimite tootmise kaasaegne 

paiknemine, riikide majanduste globaalsetes 

väärtusahelates osalemine. 

Tekstiili-, rõiva- ja jalatsitootmise kaasaegne 

paiknemine ning rahvusvaheline spetsialiseerumine. 

Kaasaegsed transpordi- ja logistikasüsteemid ning info- 

ja sidevõrgud kui maailmamajanduse infrastruktuuri 

raamistik. 

Maailma investeerimis- ja finantsturg. Turism. 

"Infoühiskonna" kujunemine. 

 

  Ukraina riik 11. Ukraina riik ja Ukraina riigi territoorium. 

Ukraina geograafiline asend: globaalne, piirkondlik, 

naaberriigid. 

Ukraina riigipiir. 

Ukraina haldusterritoriaalse struktuuri reformimine. 

 

  Ukraina 

rahvastik 

 

11. Ukraina rahvaarv. Rahvastiku taastootmine: iibe 

looduslikud-, sotsiaalsed-, majanduslikud tegurid ja 

nende ruumilised erinevused. 

Ukraina elanikkonna soolis-vanuseline koosseis. 

Migratsiooniprotsessid Ukrainas. Ukrainlased 

globaalsel ja piirkondlikul tööturul. 

Rahvastikupoliitika Ukrainas. 

Asustus. Linnastumine, eeslinnastumine ja 

gentrifikatsioon. Maa-asulate tunnused. 

 

  Ukraina 

majandus 

11. Ukraina rahvamajandus. 

Ukraina konkurentsieelised põllumajandustoodete,- 

maagi, tooraine- ja metallide maailmaturul. 



rahvusvahelises 

tööjaotuses 

Ukraina energiatootmise suunad  ja piirkondlikud 

erinevused. 

Suletud tehnoloogiline tsükkel lennukite arendamiseks 

ja tootmiseks Ukrainas; lennukirakettide eksport ja 

import. Autode- ja põllumajandusmasinate tootmine: 

arengusuunad, rahvusvaheline koostöö. 

Ukraina koht elektroonikatoodete globaalsetes tootmise- 

ja müügi väärtusahelates. 

Farmaatsiatoodete ja kodukeemia tootmine: ettevõtete 

paikemist mõjutavad tegurid. 

Mööbli, tekstiili, riiete, jalatsite, toiduainete tootmise 

arendamine ja paiknemine. 

Rahvusvahelised transpordikoridorid Ukraina 

territooriumil. 

Offshore-tarkvaraarendus Ukrainas. 

Ressursipotentsiaal ja väljavaated puhkekompleksi 

arendamiseks Ukrainas. 

Ukraina paiknemine maailma investeeringute ja laenude 

turul. Rahvusvahelised finantskorporatsioonid (pangad, 

finantsettevõtted) Ukrainas. 

Kaasaegsed kaupade ja teenuste tootmise  korralduse 

vormid Ukrainas. 

Säästva arengu plaanide elluviimise kogemus erinevates 

riikides ja Ukraina säästva arengu strateegia.  

 

 

II kursus „Maa kui 

süsteem“ 

  10. kl  

Sissejuhatus Maa kui süsteem. Maa teke ja areng. 

Geoloogiline ajaarvamine. 

   

Litosfäär Maa siseehitus ja litosfääri koostis. 

Kivimite liigitus tekke alusel. 

Laamtektoonika, laamade 

liikumisega seotud protsessid. 

Vulkanism. Maavärinad. 

Litosfäär 10. kl Litosfääri omadused. Mõiste „inimkonna geoloogiline 

keskkond“. 

Laamtektoonika. Vulkanism, maavärinad, maalihked 

ning nendega kaasnevad ohud. 



Reljeef. Tektoonilised struktuurid ja nendega seotud 

pinnavormid. Pinnamoe mõju rahvastiku paiknemisele 

ning majanduse arengule ja paiknemisele. 

Maavarad ja nende omadused. Mineraalsed maavarad ja 

nende levik. Maavarad mäe- ja materjalimahukate 

tööstusharude paiknemise tegurina. Maavaradega 

varustatus. 

Inimtegevuse mõju litosfäärile. Inimkonna globaalne 

ressursiprobleem. 

 

Atmosfäär Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. 

Päikesekiirguse jaotumine Maal, 

kiirgusbilanss. Kasvuhooneefekt ja 

selle tähtsus. Kliimat kujundavad 

tegurid. Üldine õhuringlus. 

Temperatuuri ja sademete 

territoriaalsed erinevused. 

Õhumassid, tsüklonid ning 

antitsüklonid. Kliimamuutused.  

Atmosfäär. 10. kl Päikese ja maapinna vastastikmõju. Päikesekiirgus, 

kiirguse ja soojuse neeldumise erinevused õhus, 

maapinnas ja vees. 

Troposfäär: temperatuuri ja õhurõhu muutumine, tuuled, 

õhuniiskus, sademed. 

Ilm. Sünoptilised kaardid. 

Kliima. Kliimat kujundavad tegurid. Kliimakaart. 

Kliimavöötmed. Kliimatüüpide kujutamine 

kliimadiagrammidel.  

Atmosfääri mõju litosfäärile: murenemine, reljeefi 

muutumine. Kliimategurite mõju tootmise- ja 

infrastruktuuri objektide paiknemisele.  

Atmosfääri ressursid. Tuule- ja päikeseenergia kui 

taastuvenergia ressursid. Agrokliima ja selle mõju 

põllumajanduse spetsialiseerumisele. 

Atmosfäärinähtused, nende prognoosimine ja 

tagajärgede leevendamise meetmed 

Globaalsed kliimamuutused. 

Hüdrosfäär Vee jaotumine Maal ja veeringe. 

Maailmamere tähtsus ning roll kliima 

kujunemises. Veetemperatuur, 

soolsus, hoovused ja looded 

maailmameres. Rannaprotsessid ning 

erinevate rannikute kujunemine. 

Hüdrosfäär 10. kl Veevarud Maal. 

Maailmameri ja selle osad. 

Litosfääri protsesside mõju ookeanidele. Ookeanide roll 

kivimite ja rannikuala kujunemisel. 

Atmosfäärinähtuste mõju ookeanidele. Ookeanide roll 

globaalse ja kohaliku õhuringluse kujunemisel. 



Liustikud, nende teke, levik ja 

tähtsus. 

Maailmamere ressursid ja inimtegevuse mõju 

maailmamere vee seisundile, maavarade ja bioloogiliste 

ressursside varudele. 

Siseveed, nende ebaühtlane jaotumine mandritel ja 

Ukraina territooriumil. Territooriumi geoloogilise 

ehituse, reljeefi ja jõgedevõrgu omavaheline seos. 

Geoloogiliste protsesside mõju järvede, põhjaveekihtide 

tekkele. Kliima ja siseveekogude seos. 

Mage vesi kui ressurss ning rahvastiku paiknemist 

mõjutav tegur. Mineraal- ja termaalveed: jaotus, 

kasutamine. Maailma regioonide ja riikide veevarustus. 

Veepuuduse põhjused. Kaasaegsed 

veepuhastussüsteemid. Merevee magestamine. 

Biosfäär Kliima, taimestiku ja mullastiku 

vahelised seosed. Kivimite 

murenemine. Mulla koostis ja ehitus; 

mulla omadused. Mullatekke tegurid 

ja mullaprotsessid. Bioomid. 

Biosfäär 11. kl 

 

 

Biosfäär ja selle komponendid. Elusorganismide leviku 

seaduspärasused maismaal ja ookeanides. 

Taimede ja loomade elupaikade kujunemise looduslikud 

tegurid. Bioloogilised ressursid. Elusorganismide roll 

mulla kujunemisel. Muld kui maastiku „peegel“. 

Muldade tüübid. 

Muldade mõju piirkonna- ja riigi majanduse 

spetsialiseerumisele. 

Loodusvööndid. Maailma ja Ukraina muldade ja 

loodusvööndite kaartide võrdlus. 

3. III kursus 

„Loodusvarade 

majandamine ja 

keskkonnaprobleemid“ 

   Käsitlus erineb, seetõttu on toodud eraldi välja. 

Põllumajandus ja 

keskkonnaprobleemi 

 

    

Metsamajandus ja -

tööstus ning 

keskkonnaprobleemid 

    

Energiamajandus ja 

keskkonnaprobleemid 

    



 

  Sissejuhatus 10. kl Maailma piirkonnad (vastavalt ÜRO klassifikatsioonile). 

Globaliseerumine kui juhtiv trend tänapäeva maailmas. 

Regionaaluuringute  roll tänapäeva maailmas. 

Teadmiste allikad maailma regioonide ja riikide kohta. 

Kaasaegne maailma ja regioonide poliitiline kaart. 

Poliitilise kaardi põhiobjektid. 

  Euroopa. 

Euroopa üldine 

iseloomustus 

10. kl Euroopa majandusgeograafiline  asend. Regiooni 

koosseis. Euroopa kaasaegne poliitiline kaart. Euroopa 

riikide valitsemisvormid ja territoriaalne korraldus. 

Separatismi ilmingud. Euroopa riikide liigitamine 

majandusliku arengutaseme põhjal. 

Integratsiooniprotsessid. Rahvusvahelised 

organisatsioonid Euroopas: Euroopa Liit, Euroopa 

Nõukogu, Schengeni riigid. NATO roll üleeuroopalises 

julgeolekusüsteemis. 

Euroopa looduslikud tingimused ja ressursid. 

Euroopa rahvastik: demograafilised protsessid, loomulik 

iive ja ränne. Rahvastikupoliitika. Rahvastiku struktuur. 

Ukraina diasporaa Euroopa riikides. Linnastumine, 

eeslinnastumine, taaslinnastumine, gentrifikatsioon. 

Maailmalinnad Euroopas, linnastud, suurlinnad. 

Euroopa riikide majandus. Esmasektor. Mäetööstus: 

peamised kütuse, maagi ja muu tooraine kaevandamise 

piirkonnad. Põllumajandus. Metsandus. 

Tööstus. Peamised tööstuspiirkonnad. 

Reindustrialiseerimine. 

Teenindus. Olulisemad rahvusvahelised 

transpordikoridorid ja sõlmpunktid. Ukraina suhted 

Euroopa riikidega. 

 

  Euroopa riigid 10. kl Saksamaa. Majandusgeograafiline asend. Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses (IHL). Rahvastik ja asustus. 

Ümberasustamine  ja liidumaade roll selle kujunemisel. 



Riigi majanduslik areng. Teenindusfääri peamised harud. 

Tööstusharud, mis määravad riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise. Põllumajanduse spetsialiseerumine. 

Majanduse ruumiline paiknemine. Majandusvälised 

suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted Saksamaaga. 

Prantsusmaa. Majandusgeograafiline asend.  Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. Frankofoonia. 

 Riigi majanduslik areng. Teenindusfääri peamised 

harud. Tööstusharud, mis määravad riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise. Põllumajanduse spetsialiseerumine. 

Majanduse ruumiline paiknemine. Majandusvälised 

suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted Prantsusmaaga. 

Suurbritannia. Majandusgeograafiline asend.   Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. Rahvaste Ühendus. 

Riigi majanduslik areng. Teenindusfääri peamised harud. 

Tööstusharud, mis määravad riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise. Põllumajanduse spetsialiseerumine. 

Majanduse ruumiline paiknemine. Majandusvälised 

suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted Suurbritanniaga. 

Itaalia. Majandusgeograafiline asend.  Peamised tegurid, 

mis määravad riigi koha rahvusvahelises tööjaotuses. 

Rahvastik ja asustus. 

Riigi majanduslik areng. Teenindusfääri peamised harud. 

Tööstuslik tootmine, mis määrab riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise. Põllumajanduse spetsialiseerumine. 

Majanduse ruumiline paiknemine. Majandusvälised 

suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted Itaaliaga. 

Poola. Majandusgeograafiline asend.  Peamised tegurid, 

mis määravad riigi koha rahvusvahelises tööjaotuses. 

Rahvastik ja asustus. Teenindussfääri kiire areng, riigi 

kaasaegne transpordisüsteem. Tööstuslik tootmine, mis 

määrab riigi rahvusvahelise spetsialiseerumise. 

Põllumajanduse spetsialiseerumine. Majandusvälised 



suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted Poolaga. 

Valgevene. Majandusgeograafiline asend.   Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastik ja asustus.  Tööstuslik tootmine, 

mis määrab riigi rahvusvahelise spetsialiseerumise. 

Spetsialiseerumine põllumajandusele. Kolmanda sektori 

tunnused. Majandusvälised suhted. Ukraina 

rahvusvahelised suhted Valgevenega. 

Venemaa. Majandusgeograafiline asend.   Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastiku koosseis. Ukraina diasporaa 

Venemaal. Rahvastik ja asustus.  Moskva roll riigi 

majandusressursside kontrollimisel ja ümberjagamisel. 

Tööstuslik tootmine, mis määrab riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise. Spetsialiseerumine 

põllumajandusele. Tertsiaarsektori tunnused. 

Majandusvälised suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted 

Venemaaga. 

 

 

 

 AASIA 

Aasia üldine 

iseloomustus 

10. kl Aasia majandusliku ja geograafilise asukoha eripärad. 

Regiooni koosseis. Aasia kaasaegne poliitiline kaart. 

Aasia riikide valitsemisvormid ja territoriaalne jaotus. 

Aasia riikide tüübid majandusarengu taseme järgi. 

Rahvusvahelised organisatsioonid Aasias: ASEAN, 

Araabia Riikide Liiga. Relvastatud konfliktide ja 

terroriaktide piirkonnad. 

Regiooni looduslikud tingimused ja ressursid. Aasia 

rahvastik. Linnastumise protsessid. Maailmalinnad, 

Aasia linnastud, Jaapani ja Hiina linnad. 

Tööjõupotentsiaal. 

Aasia majandus. Majanduse esmasektor. Kaevandamine. 

Põllumajandus ja metsandus. 

Majanduse sekundaarsektor. Suuremad tööstuskeskused 

ja piirkonnad. Majanduse tertsiaarne sektor. Olulisemad 

rahvusvahelised transpordikoridorid ja -keskused. 



 Aasia alamregioonide ebaühtlane majandusareng ja 

nende osalemine rahvusvahelises tööjaotuses. Ukraina 

suhted Aasia riikidega 

  Aasia riigid 10. kl Jaapan. Riigi majandusgeograafiline asend maailmas ja 

Aasia-Vaikse ookeani regioonis. Peamised tegurid, mis 

määravad riigi koha rahvusvahelises tööjaotuses. 

Rahvastik ja asustus. 

Riigi majanduslik areng. Teenindussfääri peamised 

harud. Tööstuslik tootmine, mis määrab riigi 

rahvusvahelise spetsialiseerumise. Traditsioonid ja 

tehnoloogiad põllumajanduses. Riigi transpordisüsteem. 

Majanduse ruumiline korraldus: Vaikse ookeani 

tööstuspiirkond, tehnoparkide ja tehnopolide võrgustik. 

Majandusvälised suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted 

Jaapaniga. 

Hiina. Riigi majandusgeograafiline asend maailmas ja 

Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas. Peamised tegurid, mis 

määravad riigi koha rahvusvahelises tööjaotuses. 

Rahvastik ja asustus. 

Majanduse orienteeritus ekspordile. Primaarsed ja 

sekundaarsed majandussektorid. Teenindussfäär. 

Majanduse ruumiline korraldus. Erimajandustsoonid. 

Majandusvälised suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted 

Hiinaga. 

India. Riigi majandusgeograafiline asend. Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. 

Arengumaa majanduse struktuuri tunnused. 

Spetsialiseerumine põllumajandusele. Maavarade 

kaevandamine. Tööstuslik tootmine, mis määrab riigi 

rahvusvahelise spetsialiseerumise. Teenindussfäär. 

Majanduse ruumiline korraldus. Majandusvälised suhted. 

Ukraina rahvusvahelised suhted Indiaga. 

  OKEAANIA 

Austraalia 

10. kl Riigi paiknemine maailmas ja regioonis. Peamised tegurid, 

mis määravad riigi koha rahvusvahelises tööjaotuses. 



Rahvastik ja asustus. Ukraina diasporaa Austraalias. 

Riigi majanduslik areng. Teenindussfääri peamised 

harud. Tööstusharud, mis määravad riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise. Tööstuse ja teeninduse geograafia. 

Geograafilise asendi mõju kaupade ja teenuste 

tootmisele. Ukraina välismajandussuhted, 

rahvusvahelised suhted Austraaliaga. 

  Mikroneesia, 

Melaneesia, 

Polüneesia 

10. kl Piirkonna majandusgeograafiline asend. Mikroneesia, 

Melaneesia ja Polüneesia ning sõltuvad territooriumid. 

Peamised tegurid, mis määravad riigi koha 

rahvusvahelises tööjaotuses. Majandustegevuse liigid, 

mis määravad riikide rahvusvahelise spetsialiseerumise. 

Käsitöö eri vormid. Majandusvälised suhted. Välisriikide 

sõjaväebaaside asukoht. 

  AMEERIKA 

Ameerika üldine 

iseloomustus 

10. kl Ameerika majandusgeograafiline asend. Regiooni riigid. 

Ameerika poliitiline kaart. Riikide valitsemisvormid ja 

territoriaalne korraldus, riikide jaotus majandusliku 

arengutaseme järgi. Rahvusvahelised organisatsioonid 

NAFTA, Mercosur, NATO. 

Regiooni looduslikud tingimused ja ressursid. Ameerika 

rahvastik ja asustus. Linnastumine.  

Ameerika majanduse tunnused. Ameerika 

suurkorporatsioonide roll regiooni majanduses. 

Majanduse esmasektor. Põllumajandus: looduslike, 

ajalooliste tegurite ja globaliseerumise mõju 

spetsialiseerumisele. Metsandus. Majanduse 

sekundaarsektor. Piirkonna peamised tööstuskeskused. 

Majanduse tertsiaarsektor. Tähtsamad rahvusvahelised 

kiirteed ja liiklussõlmed. Ameerika alamregioonide 

ebaühtlane majandusareng. Alamregioonide 

rahvusvahelises tööjaotuses osalemine. Ukraina suhted 

Ameerikaga. 

  Ameerika riigid 10. kl USA. Riigi majandusgeograafiline asend. Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. Ukraina diasporaa 



Ameerika Ühendriikides. 

Riigi majanduslik areng. Teenindussfääri peamised 

harud. Tööstuslik tootmine, mis määrab riigi 

rahvusvahelise spetsialiseerumise. Põllumajanduse 

iseloomustus. Geograafilise asendi mõju majandusele. 

Majandusvälised suhted. Ukraina rahvusvahelised suhted 

Ameerika Ühendriikidega. 

Kanada. Riigi majandusgeograafiline asend. Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. Ukraina diasporaa 

Kanadas. Riigi majanduslik areng. Teenindussfääri 

peamised harud.  Tööstuslik tootmine, mis määrab riigi 

rahvusvahelise spetsialiseerumise. Majanduse ruumiline 

korraldus. Majandusvälised suhted. Ukraina 

rahvusvahelised suhted Kanadaga. 

Brasiilia. Riigi majandusgeograafiline asend. Peamised 

tegurid, mis määravad riigi koha rahvusvahelises 

tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. Arengumaa majanduse 

struktuuri tunnused. Maavarade kaevandamine. 

Spetsialiseerumine põllumajandusele. Tööstuslik 

tootmine, mis määrab riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise. Teenindussfääri arengu eripärad. 

Majanduse ruumiline korraldus. Majandusvälised suhted. 

Ukraina rahvusvahelised suhted Brasiiliaga. 

  AAFRIKA 

Aafrika üldine 

iseloomustus 

10. kl Aafrika majandusgeograafiline asend ja selle eripärad. 

Regiooni riigid. Aafrika poliitiline kaart. Riikide 

valitsemisvormid ja territoriaalne korraldus, riikide 

tüübid majandusliku arengutaseme järgi. 

Relvakonfliktide piirkonnad, terrorismi ilmingud. 

Piirkonna looduslikud tingimused ja ressursid. Aafrika 

rahvastik ja asustus. Linnastumise protsessid.  

Aafrika majandus. Majanduse esmasektor. 

Põllumajandus. Metsandus. Kaevandamine. Majanduse 

sekundaarsektor. Piirkonna tööstuskeskused. Majanduse 

tertsiaarsektor: kujunemine ja paiknemine. Tähtsamad 



rahvusvahelised kiirteed, liiklussõlmed. 

Turismipiirkonnad. 

Aafrika alamregioonide ebaühtlane majandusareng ja 

osalemine rahvusvahelises tööjaotuses. Ukraina suhted 

Aafrika riikidega. 

  Aafrika riigid 10. kl Egiptus. Riigi majandusgeograafiline paiknemine. 

Peamised tegurid, mis määravad riigi koha 

rahvusvahelises tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. 

Arengumaa majanduse struktuuri tunnused. 

Majandusharud, mis määravad riigi rahvusvahelise 

spetsialiseerumise: transport, turism, maavarade 

kaevandamine, põllumajandus. Geograafilise asendi 

mõju majandusele. Majandusvälised suhted. Ukraina 

rahvusvahelised suhted Egiptusega. 

Lõuna-Aafrika. Riigi majandusgeograafiline asend. 

Peamised tegurid, mis määravad riigi koha 

rahvusvahelises tööjaotuses. Rahvastik ja asustus. 

Majanduse struktuur. Tööstusharud, mis määravad riigi 

rahvusvahelise spetsialiseerumise. Majanduse 

tertsiaarsektor. Majanduse ruumiline korraldus. 

Majandusvälised suhted. Ukraina rahvusvahelised 

suhted Lõuna-Aafrikaga. 

  UKRAINA 

RAHVUSVAHE

LISES 

keskkonnas 

  

  Ukraina 

geopoliitilisel 

kaardil 

10. kl Kaasaegse maailma geopoliitiline struktuur. Ukraina 

kaasaegsel maailma geopoliitilisel kaardil. Kaasaegse 

Ukraina geopoliitika peamised suunad. 

  Ukraina 

globaalsete 

majandussuhete 

süsteemis 

10. kl Ukraina rahvusvaheliste majandussuhete ruumilised 

aspektid maailma regioonide ja riikidega: 

väliskaubanduse, transpordi- ja turismiteenused, 

välismaised otseinvesteeringud, teadus- ja tehnikaalane 

koostöö. Suured rahvusvahelised korporatsioonid 

Ukrainas. Ukraina osalemine Euroopa 



majandusintegratsiooni protsessides. Ukraina globaalsete 

majandussuhete süsteemis säästva arengu kontekstis. 

 

  


