
Населення Євразії 
НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ  5 млрд чоловік, 2/3 населення всієї земної кулі, (71% населення світу) 

СЕРЕДНЯ ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ - 92,6 чол./км2 (І) 
шах ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ -60 -1000 чол./км2 (Сх. і Пд. Азія) 

Стуктура населення 

РАСОВА  

1.Європеоїди 

(Європа, пд-зх, пд Азії) 

2. Монголоїди 

(цн, пд-сх, сх Азії) 

3.Негроїди 
(Шрі-Ланка, пд Індії) 

НАЦІОНАЛЬНА 
1.Індоєвропейська мовна родина: 

-романська мовна група (французи, 

італійці, іспанці, португальці...) 

-германська м.г. (німці, англійці, шведи, 

норвежці, датчани...) 

-слов'янська м.г. (українці, росіяни, поля-

ки, білоруси, чехи, словаки, болгари...) 

-індоарійська м.г. (хіндустанці (II), інші 

народи Індії) 

2.Китайсько-тибетська мовна родина 

(китайці (І), народи Тибету) 

3.Алтайська мовна родинна 

-тюркська м.г. (турки, казахи, узбеки, 

киргизи, туркмени, якути...) 

-монгольська м.г. (монголи, буряти) 

4.Семіто-хамітська мовна родина (араби); 

5.Уральська мовна родина (фіни, угорці, 

карели, комі, удмурти, мордва...) 

РЕЛІГІЙНА  

Світові релігії   

1.Християнство 

-католицтво (Франція, Італія, 

Іспанія, Польща...) 

-протестантизм (Велика Бри-

танія, Швейцарія, Скандинав-

ські країни) 

-православ'я (Україна, Росія, 

Білорусь, Греція, Болгарія) 

2.Мусульманство (іслам): пд-зх 

і цн Азії  

3 Буддизм: пд-сх і сх Азії  

Національні релігії  

1. іудаїзм (Ізраїль) 

2.індуїзм (Індія) 

3.синтоїзм (Японія) 

4.конфуціанство, даосизм 

(Китай) 
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