
УРОК № 25 

Тема уроку: Індія 

Мета:    

навчальна: визначити місце країни у світі та регіоні, основні чинники, що визначають 

місце країни у міжнародному поділі праці, систему розселення, розкрити особливості структури 

економіки країни, що розвивається, спеціалізації сільського господарства, видобування 

мінеральних ресурсів, промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни, 

особливості розвитку третинного сектору та характерні риси просторової організації 

господарства, зовнішні економічні зв’язки, міжнародні зв’язки України з Індією. 

розвивальна:  поповнити географічні знання учнів, продовжити розвивати навики 

самостійної роботи з джерелами географічної інформації. 

виховна: виховувати повагу до культури інших країн через фактичний,ілюстративний, 

інформаційний матеріал, використаний на уроці. 

Хід уроку 

Офіційна назва –  Республіка Індія 

Склад території – 25 штатів, 7 союзних територій 

Столиця - Нью-Делі 
Член міжнародних організацій – ООН, Співдружності Націй, СААРК, БРІКС, 

БІМСТЕК, План Коломбо та ін. 

Офіційна мова – гінді, англійська та ін. (усього 22 мови) 

Релігії – індуїзм 

Площа країни - 3,3 млн. км² 

Населення - 1342 млн. осіб (2017) 

Загальний ВВП (за даними МВФ, 2017) - 2488 млрд. $ 

ВВП на 1 особу - 1875 $  

ІЛР (місце у світі, 2016) - 131 

Форма правління - парламентська республіка 

Територіальний устрій -федеративна держава 

Місце країни за типізацією ООН - країна, що розвивається, країна великого потенціалу 

 

Місце країни у світі та регіоні 
Індія є однією з країн-велетнів світу в географічному та демографічному сенсі. Водночас 

вона є достатньо типовою країною, що розвивається, з притаманними їй контрастами розвитку. 

З одного боку, Індія посідає 7-ме місце у світі та 3-тє в Азії (після Китаю та Японії) за ВВП, 6-

те місце в світі та 4-те в Азії – за золотовалютними резервами. За військовою потужністю 

Індія – четверта держава світу, а в Азії – друга після Китаю. З іншого боку, країна перебуває у 

другій сотні за ВВП на душу населення, значна частина її населення залишається неписьменною 

та перебуває за межею бідності. Реформи, що почалися в Індії у 1991 р., перетворили економіку 

країни на одну з тих, що розвиваються найбільш швидкими темпами у світі.  

У ХІХ – першій половині ХХ ст. Індія разом з Пакистаном та Бангладеш входили до 

складу великої колонії Британська Індія. Після її розпаду у 1947 р. було утворено дві держави за 

релігійною ознакою. До 1950 р. Індія була домініоном Великої Британії, а потім проголошена 

республікою, яка стала членом Співдружності Націй. 

Сучасна Індія є важливим регіональним економічним та політичним лідером. У 1974 р. 

Індія здійснила підземні випробовування ядерної зброї й стала, таким чином, новим членом 

«ядерного клубу», а у 1980 р. приєдналася до світового «космічного клубу». Особливості 

індійської економіки забезпечено дією низки чинників, які визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці.  

Економіко-географічне положення 
Індія є великою півострівною державою в Південній Азії. Вона межує на заході з 

Пакистаном та Афганістаном, на півночі – з Китаєм, Непалом та Бутаном, на сході – з 

Бангладеш і М’янмою. Морем країна межує із Шрі-Ланкою та Мальдівами. 

Напруженими залишаються відносини з Пакистаном через його територіальні претензії 

щодо північної частини штату Джамму і Кашмір. Несприятливими є й кордони з 

Афганістаном, на території якого протягом кількох десятиліть триває громадянська війна. 



Складними є стосунки Індії з Китаєм через не врегульованість кордону в Гімалаях та деякі 

політичні суперечки. Існують спірні ділянки кордону з Бангладеш. Всередині самої Індії 

політична ситуація є дуже нестабільною. Особливо це стосується штату Пенджаб, жителі 

якого вимагають незалежності та проголошення власної держави. 

Найбільші морські порти розміщено в штучних бухтах (Мумбай, Ченнай) та гирлах річок 

(Колката).  

Природно-ресурсний потенціал 
Індія є переважно рівнинною країною. Її більшу частину становить плоскогір’я Декан, 

розташоване на давній платформі. На півночі плоскогір’я переходить у Індо-Ґанґську низовину, 

сформовану річковими наносами. На крайньому півночі розкинулася система молодих гір 

Гімалаїв. 

Клімат країни субекваторіальний мусонний. Агрокліматичні умови на більшій її частині 

сприятливі й дають змогу займатися землеробством протягом усього року. В Індії 

виділяють три сезони: сухий прохолодний (листопад – лютий), сухий жаркий (березень – 

травень) та вологий жаркий (червень – жовтень). Понад 40 % орних земель зрошуються. 

Індія багата на мінеральні ресурси. До осадового чохла платформи приурочено великі 

родовища паливних ресурсів, перш за все – кам’яного вугілля. ¾ його видобутку припадає на 

Східний басейн, який називають «Індійським Руром». Нафту та природний газ видобувають на 

північному сході та шельфі Аравійського моря. Свої потреби в нафті та природному газі 

Індія задовольняє лише частково. 

На щитах платформи ведеться розробка рудних ресурсів. Індія відома значними 

запасами залізних та марганцевих руд. Їх родовища концентруються в східній та центральній 

частинах країни. Покладів руд кольорових металів значно менше. Індія входить до топ-5 країн 

світу за запасами бокситів. Їх родовища є на сході країни. Там також відомі поклади хромових 

та цинкових руд, на півночі – мідних руд. 

Індія має багаті поклади деякої нерудної сировини. Зокрема країна дає 4/5 світового 

експорту слюди. Є також поклади графіту (на північному сході) та кухонної солі (на північному 

заході). 

Великі запаси водних ресурсів концентруються в річках, однак їх рівень сильно 

коливається протягом року. Головною річкою є Ґанґ. Порожисті річки Гімалаїв та плоскогір’я 

Декан багаті на гідроенергоресурси. 

Індія дуже багата земельними ресурсами. Структура земельного фонду вирізняється 

надзвичайно високим (56 %) рівнем розораності. За загальними площами оброблюваних 

земель країна поступається лише США. Понад половину ріллі припадає на родючі ґрунти, що 

сформувалися на річкових наносах Індо-Ґанґської низовини. Дуже родючі тропічні чорні ґрунти 

(регури) поширені на плоскогір’ї Декан. 

Лісові ресурси країни вкрай виснажено. Нині вони вкривають лише 20% території країни і 

переважно збереглися на сході.  

Працересурсний потенціал 
Кожний шостий житель планети – індієць. Населення країни можна порівняти з 

сумарною кількістю людей, які проживають в Африці та Австралії. Щорічний абсолютний 

природний приріст населення Індії залишається найбільшим у світі (у 2,5 раза перевищує Китай). 

Демографічна політика спрямована не лише на зменшення рівня народжуваності, а й на 

поліпшення матеріального забезпечення родини. За останні півстоліття показник 

народжуваності знизився майже удвічі. Нині він становить 19,3  осіб/тис. Рівень смертності 

скоротився до 7,3  осіб/тис. Природний приріст – 12,0 осіб/тис. Зросла й середня тривалість 

життя: з 27 років (у 30-х рр. ХХ ст.) до 68,13 року (у 2016 р.). Індійці почали пізніше брати 

шлюб у середньому на 8 – 10 років: чоловіки – у 28 років, жінки – у 22 роки. На одну жінку 

припадає 2,5 дитини (в минулому було 5 – 6). У країні наявні ознаки ІІ типу відтворення 

населення. Населення Індії значно молодше, ніж Китаю або Японії: його середній вік 27,6 року. 

Трудовим ресурсам притаманні низька вартість оплати праці та поступово зростаючий 

рівень кваліфікації. Це сприяє розвитку працемістких  виробництв, до яких залучаються іноземні 

інвестиції. Близько 49 % економічно активного населення зайнято в первинному секторі 

економіки, зокрема в сільському господарстві; 20 % – у вторинному (переробній промисловості, 

в т. ч. й у кустарному виробництві) та 31 % – у третинному.  



Високий рівень безробіття спричинив ще з 30-х рр. ХІХ ст. великі еміграційні потоки з 

Індії до різних регіонів світу. У повоєнні роки посилилася еміграція до США, Канади та Великої 

Британії. 

За національним складом населення Індія – найбільш багатонаціональна країна світу. На 

її території проживає понад 150 націй та народностей. З них дві нації належать до найбільших –

 хіндустанці та бенгальці. У важкодоступних районах Гімалаїв живе близько 400 племен. 

Англійська мова використовується в ділових колах, освіті, особливо вищій. 

Релігійний склад населення Індії є досить складним. Там сповідують індуїзм (80% 

людей), мусульманство (14 %), буддизм, сикхізм, джайнізм, християнство, місцеві традиційні 

вірування. Релігія й досі має вплив на життя в країні. На суспільство значно впливають 

масштабні релігійні зіткнення між мусульманами та індусами, між індусами та сикхами. Індуїзм 

закріпив поділ людей на стани – групи, які пов’язані зі спадково закріпленими професіями та 

правилами поведінки.  

Соціальні чинники розвитку економіки 
Хоча за конституцією Індії поділ людей на стани офіційно скасований, традиції є 

настільки стійкими, що реально стани продовжують існувати й чинити вплив на соціальний та 

матеріальний стан людей. 

Стійке економічне зростання Індії сприяло розв’язуванню найгостріших соціальних 

проблем. Проте основні з-поміж них  – викорінення бідності та поліпшення якості життя – 

залишаються пріоритетними завданнями й надалі. Зрушення в цьому напрямі є істотними. 

Частка індійців, які живуть за межею бідності, за останні півстоліття скоротилася більш ніж 

удвічі: з 55 до 24 % населення, а ВВП на душу населення зріс майже втричі. Особлива роль у 

подальшому розвитку національної економіки Індії належить зростаючому середньому класу. 

Державні монополії 
В індійській економіці існує значна частка державного сектору. У промисловості 

третина підприємства перебувають у державній власності. На частку державних підприємств 

припадає більшість видобутку та переробки нафти, видобутку вугілля, виробництво 

електроенергії, сталі. Крім того, державний сектор контролює оборонну промисловість, атомну 

енергетику, залізничний транспорт, авіаційний і морський транспорт, зв’язок. Приватний 

сектор переважає в машинобудуванні, сільському господарстві, легкій, харчовій і медичній 

промисловості, будівництві, торгівлі, автомобільному транспорті. 

 В Індії існують державні монополії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Це 

повний контроль держави над імпортом та експортом певних видів товарів. Такі монополії, 

контролюючи ввезення і вивезення товарів, розв’язують проблему збалансування платежів. В 

Індії три державні торговельні монополії контролюють імпорт текстильної сировини (бавовнику, 

шовку, джуту), дві – чорних і кольорових металів, дві – хімічної продукції, по одній – зерна, 

фруктів, нафтопродуктів. 

Система розселення 
Індія є густозаселеною країною (406,1  особи/км²). Через природні причини найбільше 

заселена Індо-Ґанґська низовина – понад 500 осіб/км², найменше – гірські райони півночі – 2 – 4 

осіб/км². 

Рівень урбанізації – середній: 31,3 %. Нині в країні є понад 300 міст. Темпи урбанізації – 

високі. Населення концентрується здебільшого у великих містах. Якщо на початку ХХІ ст. в 

Індії було 35 міст-мільйонерів, то нині їх 54, з них 4 міста-мультимільйонери: Мумбай (12,5 млн 

осіб), Делі (11,0 млн осіб), Бангалор (8,4 млн осіб) та Ахмадабад (5,6 млн осіб). До 

категорії світових належать 6 міст: Мумбай, Нью-Делі, Бангалор, Ченнай, Колката та 

Хайдарабад. Найбільші з міських агломерацій – Делійська (26,5 млн осіб), Мумбайська (22,9 млн 

осіб), Колкатська (15,0 млн осіб). Витіснене з перенаселеної сільської місцевості незайняте 

населення осідає насамперед у великих міських агломераціях, утворюючи на околицях 

міст великі квартали нетрів. Понад 2/3 населення Індії живе в селах.   

Особливості структури економіки країни, що розвивається 
Індія є аграрно-індустріальною країною зі значним контрастами економічного 

розвитку. Сучасна Індія з країни легкої та харчової промисловості перетворилася на країну з 

розвинутою важкою промисловістю та високотехнологічними виробництвами. За виробництвом 

деяких видів продукції Індія успішно конкурує з провідними країнами світу. Водночас майже 



усюди поширені кустарні ремесла: ручне ткацтво, ручна обробка рису та інших зернових, 

кустарне виробництво цукру, гончарство, обробка шкур, виробництво сірників тощо.  

Уряд країни виділяє 5 пріоритетних напрямів розвитку економіки та соціальної сфери. 

 перший – це сільське господарство; 

 другий – випереджальний розвиток електроенергетики, в т. ч. атомної; 

 третім пріоритетним напрямом розвитку є інвестиції в освіту і охорону здоров’я; 

 четвертий напрям – прискорений розвиток інформаційних технологій як ядра нової 

економіки; 

 п’ятий – пріоритетна увага до промислових виробництв, що їх називають 

стратегічними: оборонно-промисловий комплекс, електроніка, авіабудування, аерокосмічна 

промисловість, телекомунікації. 

Уряд країни проводить політику економічної лібералізації. Істотним джерелом 

надходжень твердої валюти є капіталовкладення індійської діаспори. 

 
Спеціалізація сільського господарства 
Основу економіки країни становить багатоукладне сільське господарство, в якому в 

землеволодінні переважає приватний сектор. У сільському господарстві Індії й дотепер 

існують великі контрасти: великі поміщицькі плантації, що забезпечують товарне 

виробництво, розташовані поряд із дрібними селянськими господарствами, в яких вирощують 

продукцію для власного споживання. Багато селян змушені орендувати землю в поміщиків і 

віддавати за землекористування від 1/2 до 2/3 урожаю. У сільському господарстві зайнято 49 % 

робочої сили, а воно забезпечує 19,9 % ВВП. Частка сільгосппродукції продукції в експорті Індії 

становить 15 %. В аграрному секторі широко проводилася «зелена революція», яка сприяла 

значному зростанню виробництва основних зернових і технічних культур. 

У виробничій структурі сільського господарства Індії яскраво виражена рослинницька 

спрямованість, що пов’язана з вегетаріанством та релігійними причинами. Рослинництво 

забезпечує понад 75% всієї вартості сільськогосподарської продукції. Індія увійшла до першої 

трійки країн світу за вирощуванням пшениці, рису, чаю, цукрової тростини, арахісу, тютюну, 

картоплі. Вона випереджає всі держави світу за збором просу, джуту, бавовника та бананів. 

Рослинництво в Індії вирізняється високою працемісткістю. Незважаючи на проведені аграрні 

реформи та піднесення аграрного виробництва, механізація все ще недостатня. У більшості сіл 

немає електрики. Проте позитивними наслідками «зеленої революції» стали застосування 

високоврожайних сортів, добрив, спеціальної техніки, зрошуваних земель. За їх площами Індія 

поступається лише Китаю. Продовольчими культурами зайнято ¾ посівних площ. 

Основними споживчими культурами Індії є рис, пшениця та просо. Важливе місце у 

продовольстві належить також картоплі та кукурудзі. Основними технічними культурами в Індії 

є волокнисті: бавовник та джут. Низькоякісні сорти бавовнику культивують на плоскогір’ї 

Декан, високоякісні – на поливних землях Індо-Ґанґської низовини. Джут росте в дуже вологій 

дельті Ґанґу. Із цукристих переважає цукрова тростина. Країна посідає 2-ге місце в світі (після 

Бразилії) за виробництвом цукру. Важливе значення мають олійні, що їх культивують практично 

повсюдно: арахіс, ріпак, гірчиця, соя, соняшник. З тонізуючих культивують чай (майже 1/3 його 

світового збору) та каву, з каучуконосних – гевею. Окрім того, вирощують та експортують багато 

видів тропічних фруктів: апельсини, манго, папайю, ананаси, банани. Разом з тим їх споживання 

в країні невелике. 
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На території Індії виділяють три основні сільськогосподарські райони: північний, східний 

та центральний. У північному головною рослиною є пшениця, а також вирощують 

цукрову тростину та олійні культури (арахіс, гірчицю, ріпак). У східному районі основні площі 

зайнято рисом, а також велике значення має культивування джуту та чаю. 

Центральний сільськогосподарський район спеціалізується на вирощуванні проса та бавовнику, 

на морському узбережжі – прянощів і кокосової пальми. 

Роль тваринництва є другорядною. За поголів’ям великої рогатої худоби (15 % світу) 

Індія є безперечним лідером через релігійні догмати індуїзму, однак за споживанням м’яса – 

посідає одне з останніх місць у світі. Велика рогата худоба використовується головним чином як 

тяглова сила на польових роботах.  

Видобування мінеральних ресурсів 
Вступ Індії на шлях індустріалізації підвищив роль видобувної промисловості. Головним 

виробництвом паливної промисловості є кам’яновугільна, що розвинута на сході країни. За 

видобутком кам’яного вугілля Індія поступається лише Китаю та США. Значно зріс видобуток 

нафти та природного газу, але й нині Індія забезпечує потреби власної економіки в цих видах 

ресурсів лише на 20 %. Через те найбільші центри нафтопереробки склалися в морських портах, 

куди довозять імпортну нафту, переважно з країн Перської затоки. Це морські порти Мумбай, 

Колката, Ченнай. Особливе значення має видобуток залізних руд, що за останні півстоліття зріс у 

10 разів. Нині за видобутком залізних руд Індія посідає 5-те місце в світі.  

Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни 
Швидкими темпами розвивається переробна промисловість. За часткою у виробництві 

ВВП вона вже зрівнялася із сільським господарством. Найдавнішою є харчова промисловість. 

Провідними її напрямами є кустарне та заводське виробництво цукру, борошна, рослинної олії, 

тютюнових виробів, пакування чаю, обробка горіхів кеш’ю тощо. Із часів британського 

панування в Індії склалася алмазна промисловість. Індія – єдина країна, яка виробляє дрібні 

діаманти; їх називають «індійськими». За рівнем розвитку атомної енергетики Індія є лідером 

серед країн, що розвиваються: в країні працює 10 ядерних реакторів на 5 АЕС.  

Металургія 
Чорна металургія демонструє високі темпи зростання: 3 – 7 % на рік. За останнє 

десятиліття за виробництвом сталі країна піднялася з 8-го на 3-тє місце в світі, нині 

поступаючись лише Китаю та Японії. На індійських металургійних підприємствах освоєно 

виробництво широкого асортименту стального прокату та виробів із сталі. Найбільшим 

металургійним районом став східний (Бокаро, Дургапур, Джамшедпур). Найбільший комбінат 

чорної металургії країни збудовано в центральній частині міста Бгілаї. 

Основним у кольоровій металургії є виробництво алюмінію. Індійська компанія Birla 

Copper належить до найбільших у світі з виробництва рафінованої міді. У країні виплавляють 

також свинець, цинк та інші метали. Для потреб машинобудування Індія довозить від 20 до 60 % 

різних кольорових металів.  

Машинобудування 
Виробнича структура машинобудування Індії стрімко змінюється. Поряд із старими 

виробництвами важкого металомісткого машинобудування розвиваються праце- та 

наукомісткі виробництва, що використовують місцеву дешеву робочу силу. Підприємства, на 

яких складають мотоцикли, велосипеди, побутову техніку, розробляють комп’ютерні 

програми, розвиваються у великих містах: Мумбаї, Ченнаї, Колкаті, Бангалорі, 

Хайдарабаді. Швидкими темпами зростає індійське автомобілебудування. З кінця 90-х років 

інтенсивно збільшується випуск автомобілів марки Maruti Suzuki за участі японського капіталу. 

Нині Індія посідає 5-те місце в світі та 3-тє в Азії (після Китаю та Японії) за кількістю 

складених автомобілів – 4,8 млн на рік (2017 р.), з яких майже 80% становлять легкові. 

Вкладаються інвестиції в літакобудування, електроніку, телекомунікації. 

Швидко розвивається радіоелектронна промисловість. Частину машин та обладнання 

довозять з-за кордону.  

Хімічне виробництво 
Індія належить до країн із середнім рівнем розвитку хімічної промисловості. Головним 

виробництвом є синтез мінеральних добрив. Хімія полімерів на основі нафтопереробки 

розвивається в Мумбаї. 



В останні десятиліття країна досягла значних успіхів у розвитку національної 

фармацевтичної промисловості, продукція якої успішно експортується. В країні виробляється 

великий спектр ліків.  

Текстильне та швейне виробництва 
Текстильна промисловість, що використовує дешеву робочу силу має важливе експортне 

значення. Вона представлена бавовняною та джутовою промисловістю. В Індії також 

виробляють тканини та одяг з натурального шовку та вовни. Розвинутими є шкіряно-взуттєва 

промисловість, килимарство. Індія – експортер тканин і взуття.  

Особливості розвитку третинного сектору 
В країні стрімко зростає роль сфери послуг. Найбільше уваги приділяється реалізації 

державних програм розвитку комп’ютерного програмування та ІТ-аутсорсингу. 

Особливе значення приділяється розвитку вітчизняної науки. Країна виділяє близько 1 % 

ВПП на науково-дослідницьку діяльність. У світі все частіше говорять про «індійське 

технологічне диво». Понад третину співробітників компанії Microsoft є вихідцями з Індії. Через 

низьку вартість робочої сили країна стала лідером в галузі комп’ютерного програмування. 

Одним із високоприбуткових напрямів розвитку індійського господарства є постачання на 

світовий ринок високоякісних комп’ютерних програм, експорт яких забезпечує країні створення 

близько 6 % ВВП. 

Індія посідає домінуюче положення на глобальному ринку ІТ-аутсорсингу передачі 

спеціалізованим компаніям повністю або частково функцій, що пов’язані з інформаційними 

технологіями. Офшорне програмування – розробка програмового забезпечення на замовлення 

іноземних компаній  – посідає значну частину загального обсягу ринку індійського ІТ-

аутсорсингу. Індійські кол-центри зосереджено у великих містах – Нью-Делі, Мумбаї та 

Бангалорі. 

З початком масштабної лібералізації економіки на початку 90-х рр. ХХ ст. виробництво та 

експорт програмового забезпечення та ІТ-послуг було остаточно визначено національним 

пріоритетом. Технопарки розміщено по всій країні майже у 50 населених пунктах, зокрема у 

Бангалорі (називають «Силіконовою долиною» Індії), Ченнаї, Хайдарабаді, Мумбаї, Колкаті. Це 

комплексні науково-дослідні центри із розвинутою інфраструктурою, найсучаснішими засобами 

для наукових досліджень в галузі електроніки та можливостей швидкого запровадження 

передових технологій і ноу-хау у виробництво. Темпи зростання обсягів експорту індійського 

програмового забезпечення дуже високі й становлять близько 30 % на рік. Основними ринками 

збуту індійської ІТ-продукції є США (дає 65 % прибутків) та країни Європи. 

У країні зростає роль освіти. Державні витрати на освіту становлять 3,8 % ВВП. Рівень 

писемності дорослого населення за півстоліття виріс утричі й нині становить 71,2 %. Через 

релігійні забобони рівень письменних чоловіків значно вищий, ніж жінок. Середня тривалість 

освіти – 12 років. У країні працює найбільша кількість університетів у світі – близько 380; 5 

індійських технологічних інститутів і 4 інститути управління мають особливу, світову 

репутацію. 

В Індії сформувалася система фінансових послуг. Переважна більшість фінансового 

капіталу зосереджена у великих промислово-фінансових групах. Вони створили промислові 

об’єднання. У Мумбаї розташована найстаріша в Азії та найбільша в Індії Бомбейська фондова 

біржа. 

Мумбай є центром кіноіндустрії. На місцевій кіностудії знімають найбільше фільмів у 

світі – до 1 000 на рік. 

В Індії сформувалася потужна транспортна система. Головну роль у перевезеннях 

виконує залізничний транспорт. За протяжністю залізниць Індія поступається США, Росії та 

Китаю. 40 % залізниць електрифіковано. Головні залізничні магістралі з’єднують чотири 

найбільші міста держави: Мумбай, Колкату, Делі та Ченнай. Міста також сполучаються 

автошляхами, проте вихід до доріг з твердим покриттям мають далеко не всі поселення. 

Індія – морська держава. До найбільших морських портів світу належать Мумбай та 

Ченнай. Зростає роль авіатранспорту. В країні діють 346 аеропортів. Міжнародні аеропорти 

розташовані у «великій четвірці» міст. Найбільшим серед них аеропортом-хабом є 

Міжнародний аеропорт імені Індіри Ганді в Делі (46 млн осіб). Мережа трубопроводів сполучає 



місця видобутку сировини та її переробки. За їх протяжністю Індія на 10-му місці в світі. 

Традиційно використовується гужовий транспорт.  

Характерні риси просторової організації господарства. «Коридори зростання» 
У зв’язку з відносно зрілою економікою та особливостями адміністративного поділу в 

розміщенні економіки Індії немає домінування одного центру. Каркас промисловості становить 

«велика четвірка» міст: Мумбай, Колката, Ченнай та 

Делі. Вони є головними індустріальними вузлами, а 

також виконують функції найбільших адміністративних, 

культурних та релігійних центрів. Основні центри 

промислового виробництва з’єднано транспортною 

інфраструктурою, уздовж якої склалися т. зв. коридори 

зростання. Вони являють собою ряд промислових 

центрів, формування яких пов’язано з транспортним або 

сировинним чинниками. Зростає значення міста 

Бангалор як осередку високотехнологічних виробництв. 

Там відбуваються міжнародні авіасалони, розвиваються 

космічні дослідження, працюють обчислювальні центри, 

складають літаки, засоби зв’язку, зброю.  

Зовнішні економічні зв’язки 
Роль Індії у світовій торгівлі постійно зростає. 

Мала вартість робочої сили зробила індійські товари 

досить конкурентоспроможними. Імпортовані з Індії 

товари часто витісняють із ринків місцеві товари. Так, на 

індійські тканини настільки зріс попит у США та країнах Європи, що там довелося вживати 

спеціальних заходів щодо скорочення споживання текстилю з Індії. 

Основу індійського експорту становлять сільськогосподарська й промислова сировина, 

продовольчі товари, тканини та одяг, фармацевтика, коштовне каміння та ювелірні вироби, 

машини й устаткування, побутова техніка, сталь та металовироби, а також продукція 

програмового забезпечення. Провідні статті індійського імпорту – це нафта й нафтопродукти, 

машини та устаткування, транспортні засоби, прокат кольорових металів, електронні 

комплектуючі, мінеральні добрива. Найбільші торговельні партнери Індії – Китай, США, ОАЕ, 

Сінгапур, Велика Британія, Швейцарія. 

Міжнародні зв’язки України з Індією 
За роки незалежності Україна та Індія налагодили співробітництво в економічній, 

політичній, науково-технічній, оборонній, культурній сферах. Україна відіграє важливу роль у 

забезпеченні Індії зброєю. Серед індійських товарів в Україні найбільш відома фармацевтична 

продукція. Організоване міжнародне співробітництво з навчання студентів обох держав. 

Відбуваються культурні обміни, спортивні заходи, міжнародні конкурси, конференції тощо.  

 

ТЕСТИ 

1. Оберіть три народи, які найбільші за чисельністю в Індії:   

А. тібетці 

Б. кашмірці 

В. біхарці 

Г. бенгальці 

Д. таміли 

Е. пенджабці 

Ж. гіндустанці 

2. До 1947 року Індія була колонією:   

А. Іспанії 

Б. Великої Британії 

В. Португалії 

Г. Франції 

3. На який чинник зорієнтовані комбінати чорної металургії "Індійський Рур" Східного 

району:   

А. на родовища коксівного вугілля 

Б. на порти 

javascript:;


В. на родовища залізних руд 

Г. родовища вугілля та залізної руди 

4. Найбільшими містами Індії є:   

А. Гуанчжоу 

Б. Мумбаї 

В. Колката 

Г. Шеньян 

Д. Делі 

Е. Бангалор 

5. Грошовою одиницею Індії є:   

А. ієна  

Б. тугрик 

В. юань 

Г. рупія 

6. Чому до найбільших виробників сільськогосподарської продукції відносять Китай та 

Індія. Що є характерним для цих країн?   

А. екстенсивний розвиток аграрного виробництва 

Б. аграрно-індустріальна структура економіки 

В. велика площа та велика кількість населення 

Г. мала місткість внутрішнього споживчого ринку 

7. Основна частина електроенергії в Індії виробляється на:   

А. СЕС 

Б. ГЕС 

В. ТЕС 

Г. АЕС 

8. Чим подібні на політичній карті світу Індія та Канада?   

А. географічним положенням: це країни однієї частини світу 

Б. політико-територіальним устроєм: це федерації 

В. формою державного правління: це монархії 

Г. економічною системою: це країни планової економіки  

9. Основою паливно-енергетичного комплексу Індії є родовища:   

А. природного газу 

Б. бурого вугілля 

В. кам'яного вугілля 

Г. нафти газу 

10. Оберіть тип клімату найхарактерніший для Індії:   

А. екваторіальний 

Б. тропічний 

В. субекваторіальний мусонний 

Г. субтропічний 

11. На морському узбережжі Індії вирощують:   

А. арахіс, ріпак, гірчицю 

Б. просо, бавовник 

В. кокосову пальму, прянощі (чорний перець, гвоздика, кардамон)  

Г. рис, джут, чай 

12. Яке із тверджень характеризує особливість розташування промислового виробництва 

Індії:   

А. висока концентрація промислового виробництва на півночі країни  

Б. зосередження важкої промисловості на північному сході країни  

В. розташування 3/4 потужностей обробної промисловості в південно-східній 

частині країни 

Г. домінування західних районів у структурі промислового виробництва  

13. У загальній кількості населення частка міського населення складає:   

А. 52 % 



Б. 80 % 

В. 20% 

Г. 33,5% 

14. Виберіть рядок, в якому перераховано релігії Індії:   

А. індуїзм, джайнізм, іслам, сикхізм 

Б. буддизм, синтоїзм 

В. іслам, синтоїзм 

Г. даосизм, конфуціанство, буддизм 

15. Тип транспорту, що має вигляд візку з місцями для одного або двох пасажирів, який 

тягне людина:   

А. тачка 

Б. візок 

В. рикша 

Г. фунікулер 

16. Індію відносять до країн:   

А. перехідної економіки 

Б. економічно розвинутих 

В. планової економіки 

Г. країн, що розвиваються 

18. Середня густота населення в Індії становить (особи/км²):   

А. понад 400 

Б. понад 500 

В. понад 300 

Г. понад 200 

19. Індійське місто, яке називають "Індійський Боллівуд" - центр кінопромисловості, 

знімають найбільше у світі кінофільмів - близько 1000 в рік:   

А. Делі 

Б. Мумбаї 

В. Колката 

Г. Ченнаї 

20. Це індійське місто називають ""Кремнієвою долиною Індії", у його околицях 

розташовані технопарки, де базуються представництва численних ІТ-компаній:   

А. Мумбаї 

Б. Ченнаї 

В. Колката 

Г. Бангалор 

21. Територіальний конфлікт Індії за штатом Джамму та Кашмір із:   

А. Бангладешом 

Б. Бутаном 

В. Пакистаном 

Г. Непалом 

22. Форма правління характерна для Індії:   

А. парламентська республіка 

Б. президентська республіка 

В. соціалістична республіка 

Г. конституційна монархія 

23. Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних 

тканин?   

А. споживчий, транспортний, енергетичний 

Б. транспортний, енергетичний, водний 

В. трудових ресурсів, науковий, екологічний 



Г. сировинний, споживчий, трудових ресурсів 

24. Укажіть три правильні твердження щодо сільського господарства Індії:   

А. країна посідає перше місце у світі за поголів’ям великої рогатої худоби  

Б. найбільше рису вирощують у найвологіших і густозаселених районах північного 

сходу країни, біля узбережжя Індійського океану і в дельтах річок  

В. країна посідає перше місце у світі за вирощуванням цукрового буряку  

Г. головна зернова культура — жито 

Д. головною галуззю сільського господарства є рослинництво, на яке припадає 

понад 80 % вартості сільськогосподарської продукції  

Е. у східній частині переважає трудомістке рослинництво, в західній — кочове й 

напівкочове скотарство 

25. Основну роль у внутрішніх перевезеннях відіграє транспорт:   

А. залізничний 

Б. автомобільний 

В. авіаційний 

Г. річковий 

26. Самоназва країни:   

А. Ніппон 

Б. Сакартвело 

В. Чжунго 

Г. Бхарат 

27. Що спричинило зростання частки Індії у світовому виробництві чавуну й сталі?    

А. транзитне географічне положення країни, розвиток транспорту 

Б. поглиблення спеціалізації, створення моногалузевих господарських комплексів  

В. забезпеченість сировиною, зростання внутрішнього попиту на конструкційні 

матеріали 

Г. розвиток електронного машинобудування, розбудова технополісів  

28. Столиця Індії:   

А. Мумбаї 

Б. Нью-Делі 

В. Бангалор 

Г. Колката 

29. Найбільша густота населення населення в Індії є на:   

А. гірській півночі 

Б. Індо-Гангській низовині 

В. крайньому півдні 

Г. північному заході Індії 

30. Укажіть причину того, що тваринництво відіграє другорядну роль у сільському 

господарстві Індії   

А. основні площі сільськогосподарських угідь зайняті під зерновими і технічними 

культурами 

Б. населення споживає дуже мало м’яса, масла, недостатньо молока  

В. нестача кормів 

Г. незначна кількість поголів’я великої рогатої худоби  

31. Визначте характерні ознаки демографічної ситуації Індії:   

А. значне переважання жінок 

Б. депопуляція 

В. перший тип відтворення населення 

Г. «демографічний вибух» 

Д. «старіння нації» 

Е. надлишок трудових ресурсів 

Ж. другий тип відтворення населення 



32. Природний рух населення Індії характеризується:   

А. високим рівнем народжуваності й високим рівнем смертності 

Б. низьким рівнем народжуваності й низьким рівнем смертності 

В. високим рівнем народжуваності й постійним зниженням рівня смертності  

Г. високим рівнем народжуваності й низьким рівнем смертності 

33. Які особливості економіки Індії зумовили її домінантне місце поміж країн, що 

розвиваються (Індію відносять до підгрупи «ключових» країн з порівняно зрілою структурою 

господарства)?   

А. створено власну космічну промисловість 

Б. висока частка легкої промисловості в структурі ВВП 

В. експлуатують понад 20 промислових ядерних реакторів 

Г. належить до країн-лідерів за чисельністю інженерних і наукових кадрів 

Д. промислове виробництво сконцентровано в кількох великих осередках  

Е. поширені кустарні народні промисли 

Ж. великі обсяги експорту нафти й нафтопродуктів 

34. Що зумовило збільшення в структурі експорту Індії частки машин, устаткування, 

програмного забезпечення?   

А. розвиток кустарно-ремісничого виробництва 

Б. зростання рівня кваліфікації робочої сили 

В. поліпшення географічного положення країни 

Г. збільшення обсягів видобування рудної сировини 

35. Склад території країни Індії:   

А. 29 штатів, 7 союзних територій, національна столична територія  

Б. 47 префектур 

В. 25 адміністративних областей 

Г. 23 провінції, 5 автономних райони 

36. Індія відома виробництвом власних автомобілів під маркою:   

А. Hyundai 

Б. Tata Motors 

В. Toyota 

Г. Honda 

37. В Індії залягають основні запаси руд металів:   

А. вольфрамові та олов'яні 

Б. ртутні, сурм'яні 

В. мідні та поліметалеві 

Г. залізні та марганцеві 

38. Відомим туристичним місцем Індії є мавзолей:   

А. Ітемад-уд-Даули 

Б. Вірупакші 

В. Тадж-Махал 

Г. Хармандір-Сахіб 

39. Для сільського господарства Індії характерна:   

А. велика частка зайнятих (47 %) 

Б. мала частка зайнятих (5%) 

В. повна зайнятість у сільському господарстві 

Г. переважаюча частка зайнятих (60 %) 

40. У сільському господарстві країни головна роль належить:   

А. тваринництву 

Б. рослинництву 

41. Виберіть особливість ЕГП Індії:   

А. країна–архіпелаг Східної Азії 



Б. півострів Південної Азії 

В. країна Південно-Західної Азії 

Г. країна Центральної та Східної Азії 

 

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ 

1. https://youtu.be/CMchOI7RlFc 

2. https://sway.office.com/Msy83PrTIdnNUeLw?ref=Link&loc=play 

3. https://youtu.be/O8BMhSoRf1U 

4. https://youtu.be/qm9CxaFuxqo 

5. https://youtu.be/T3E6PHSIluw 

6. https://youtu.be/9_6eO6jsjvE 

7. https://youtu.be/M0q_u23Gy_0 

 

ЗАВДАННЯ 

1. Уважно прочитайте поданий матеріал. 

2. Запишіть візитну картку Китаю. 

3. Виконайте вправи.  

4. Опрацювати параграф підручника Безуглий В.В. Географія (рівень стандарту): підручн. 

для 10 кл. закл. заг. серед. освіти навч. закл. – Київ: Генеза, 2018. – 192 с. § 19.  

 

 

https://youtu.be/CMchOI7RlFc
https://sway.office.com/Msy83PrTIdnNUeLw?ref=Link&loc=play
https://youtu.be/O8BMhSoRf1U
https://youtu.be/qm9CxaFuxqo
https://youtu.be/T3E6PHSIluw
https://youtu.be/9_6eO6jsjvE

