
Індія



Основні  дати

 15 серпня 1947 р. - колишня колонія Індія 
розділилася на два британські домініони -
Індійський Союз і Пакистан

 26 січня 1950 р. - набула чинності конституція 
Індії



Становище Індії після другої світової війни 

 Індія  є могутньою країною Азії. 
Національно-визвольний рух посилився 
у цій найбільшій англійській колонії 
після Другої світової війни

 Керували ним дві партії - ІНК (Індійський 
національний конгрес), лідером якої був 
Джавахарлал Неру

 ІНК виступав за збереження цілісності 
та єдності країни 

 Мусульманська ліга на чолі з 
Мухаммедом Алі Джинною

 вимагала створення незалежної 
мусульманської держави Пакистан



Становище Індії після другої світової війни

 Політичне становище в країні загострюється

 В Північній Індії розпочались страйки

особливо в Бенгалії

 В 1945-1946рр. Калькутта стає ареною масових

виступів населення

 У лютому відбулося повстання на флоті

 У країні створювалася революційна ситуація

 Лейбористський уряд Англії був змушений

поступитися



Утворення Індійської республіки та Пакистану

 Віце-король Індії лорд Маунтбеттен в червні 1947 р. 

накреслив план поділу країни за релігійною ознакою на 

дві держави - Індію (або Індійський Союз) і Пакистан, які 

мали увійти до складу Британської співдружності націй на 

правах домініонів.

 План ліг в основу закону «Про незалежність Індії», 

прийнятого парламентом Великої Британії.

 Вивід британських військ було завершено 15 серпня 1947 

р.

 На картах світу з’явилися дві нові держави - Індійський 

Союз (Індія) і Пакистан.

 Кордони між новоутвореними державами не відображали 

особливостей національного складу, географії та 

історичних традицій, що призводило до збройних 

конфліктів між Індією і Пакистаном.

 Перший з них виник восени 1947 р. у князівстві Кашмір.



Утворення  Індійської республіки та Пакистану



Утворення Індійської республіки та Пакистану

15.08.1947р. парламент Великої Британії

Індія Пакистан
Війна 1947-1948рр

Кордони не враховували національні та 

історичних особливостей регіону

Проблема Пенджабу.

Міжрелігійний 

конфлікт.

Проблема Кашміру.

Боротьба Індії та 

Пакистану за князівство





Проблеми Пенджабу і Кашміру

 Магараджа (князь) Кашміру, за віросповіданням індус, хотів 
приєднати князівство до Індії, а основна маса населення, 
мусульмани, - до Пакистану.

 У декількох районах князівства вибухнули повстання проти 
магараджі. Вони були підтримані пакистанськими 
добровольцями. На території, захопленій ними, було 
проголошено створення суверенного утворення «Вільний 
Кашмір».

 У жовтні 1947 р. між Індією і Пакистаном спалахнув збройний 
конфлікт через Кашмір, змогли припинити лише за 
посередництва ООН.

 Політика міжконфесійного протистояння спричинила 
переселення мільйонів людей з однієї країни до іншої

 Проти індусько-мусульманської ворожнечі різко виступив 
Махатма Ганді. Він укотре оголосив голодування на знак 
протесту.

 Позицію Ганді не поділяли екстремісти з обох боків. У січні 1948 
р. його було смертельно поранено.

 Смерть М. Ганді дещо згасила пристрасті, змусила лідерів ІНК та 
Мусульманської ліги піти на поступки.



Становлення індійської держави

15 серпня 1947 р. 

Джавахарлал Неру підняв

прапор незалежної Індії

6 листопада 1949 р. було 

ухвалено нову конституцію 

Індії( набрання чинності 26 

січня 1950 р).

Індія стала незалежною.

Першим прем’єр-міністром 

незалежної Індії став 

Джавахарлал Неру (ІНК). 



Становлення індійської держави

 Протягом перших  років незалежності, Індія 

ще залишалася британським домініоном.



 Були розпочаті зусилля по подоланню 

негативних економічних наслідків розділу 

країни в 1947 р.

 Індіанізації апарату керування, інтеграції 

індійських князівств до складу штатів 

незалежної Індії.



Економічна політика Дж.Неру

1952р. –

аграрна 

реформа

Розвиток 

промисловості

1953р. –

адміністрати

вна реформа

Збереження традиційного укладу сільських

громад.

Розширення прав орендарів. Скасування

привілеїв великих землевласників. «Зелена 

революція»

Формування державного сектора: 

енергетика, зв'язок, воєнна промисловість, 

ірригаційні споруди. Планування

економічного розвитку.

Підтримка приватного бізнесу.

Створення сучасних галузей промисловості

Поділ країни було здійснено за 

національною, мовною, релігійною 

ознаками.

Поділяється на 25 штатів, скасовуються 

князівства. Англійська мова стає 

загальноіндійською, 



Принципи зовнішньої політики Дж. Неру

Рівність та 

взаємовигідність

Взаємний 

ненапад

Взаємна повага

територіальної

цілісності і 

суверенітету

РУХ НЕПРИЄДНАННЯ

Мирне 

співіснування

Взаємне

невтручання у 

внутрішні справи



Принципи зовнішньої політики Дж. Неру

Складні відносини з Китаєм.

Наприкінці 1950-х - на початку 1960-х рр. КНР висунула 

претензії на деякі райони в Гімалаях, провадила 

шовіністичну політику стосовно народів Тибету.

Це призвело до втечі з Тибету «живого бога» всіх буддистів 

далай-лами до Індії.

Підтримка далай-лами індійським урядом погіршила 

відносини між державами.

Спалахнув збройний конфлікт. Китайські війська захопили 

частину індійської території в Гімалаях.

Ці події згубно вплинули на стан здоров’я Дж. Неру, і в 

травні 1964 р. він помер.



Внутрішня політика І.Ганді

Після смерті Дж. Неру 1964 р. прем’єр-міністром Індії став 

Лал Бахадур Піастрі, але у січні 1966 р. він помер від 

серцевого нападу.

Третім прем’єр-міністром незалежної Індії стала Індіра 

Ганді, дочка Дж. Неру.

Індіра Ганді рішуче приступила до соціально-економічних 

реформ.

Уряд І. Ганді взяв курс на досягнення економічної 

самостійності, однак вдався до іноземних позик.

В умовах економічної кризи зріс спротив опозиції

Уряд 26 червня 1975 р. оголосив надзвичайний стан



1977 р. було сформовано уряд 

«Джаната парті» на чолі з Морарджі

Десаї.

ІНК розколовся було створено. нової 

партію, названої її ім’ям, - Індійський 

національний конгрес (Індіри).
1980 р Індіра Ганді знову стала на чолі 

уряду.

Сикхи хотіли створити незалежну 

державу Халістан на території 

Пенджабу.

1984 р. вони захопили Золотий храм в 

Амрітсарі.

Воєнна операція урядових військ 

«Блакитна зірка»

Екстремісти вбили  прем’єр-міністра І. 

Ганді 31 жовтня 1984 р.

Внутрішня політика І.Ганді

Індіра Ганді, прем'єр-

міністр Індії в 1966-1977



Індія на зламі XX — XXI ст

 Уряд Раджива Ганді (1984-1989) ужив 
заходів для забезпечення законності і 
порядку. 

 Він проголосив основними завданнями 
зміцнення єдності країнм

 Боротьбу проти сепаратистських 
елементів і «старих ворогів» індійського 
суспільства - бідності, неписьменності, 
хвороб. 

 Проте виконання цих завдань зіткнулося 
з численними труднощами безробіттям 
(корупція та зловживання владою в 
апараті партії це, викликало обурення 
індійського суспільства.

 На виборах 1989 р. ІНК втратив владу і 
були призначені позачергові вибори

 Раджив Ганді на одному з 
передвиборчих мітингів був убитий 
терористками-смертницями. Раджив Ганді



Основні напрямки зовнішньої політики Індії:

 вірність Руху неприєднання

 рівні та взаємовигідні стосунки з США, 

Росією, Китаєм, Японією, країнами Азіатсько -

Тихоокеанського регіону

 нарощування ядерного потенціалу

 1998 р. – випробування ядерної зброї

 невирішеність спірних питань з Пакистаном.



Індія на зламі XX — XXI ст

 На початку 1990-х рр. у Індії розпочалася економічна 
лібералізація, яка дістала свій вияв у приватизації 
державних підприємств і скороченні контролю над 
зовнішньою торгівлею та іноземними інвестиціями

 Все це сприяло економічному зростанню

 Індія - ядерна держава в 1998р. було здійснено 
випробування ядерної зброї.

 Пакистан також випробував ядерну зброю і дві держави

 стали членами «ядерного клубу».

 На сучасному етапі Індія - країна, у якій швидкими 
темпами розвивається економіка, 

 Проте одночасно значна частина населення держави 
(25 %) живе за межею бідності, потерпає від безробіття 
(близько 11 %) та неможливості доступу до якісної 
базової та вищої освіти.

 Населення Індії зростає, перевищує 1,2 млрд осіб



Проблеми сучасної Індії

Проблеми

кордонів з 

Пакистаном 

і Китаєм

Стрімке 

зростання 

населення

Сепаратистські рухи 

( Джамму і Кашмір, 

Західна Бенгалія, 

Пенджаб )

Стійкість кастового ладу

Забезпечення 

стабільності 

економічного 

зростання

Панування

патріархальних

відносин на селі

Ядерне 

протистояння з 

Пакистаном

Забезпечення 

стабільності 

економічного 

зростання



Провідні політичні лідери сучасної Індії

Соня Ганді - голова 

Індійського

Національного

Конгресу

Пранаб Кумар

Мукерджі-

13-й президент 

Індії

Мангоман Сінгх -

Прем’єр-міністр

Індії



Прочитати § 15

Висловіть свою думку з однієї з тем:

 Внесок Індії у розвиток світової цивілізації.

 Використавши додаткові джерела поміркуйте про 
перспективи українсько-індійських відносин у 
економічній, торговельній та культурній сферах.

Домашнє завдання:
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