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Дифузія мережевих структур  
на території північної частини Луганської області 1 

 
Дифузія (лат. diffusio – поширення) мережевих структур – це процес поширення 

крупних корпорацій, компаній на певній території та закономірності впровадження їх 
продуктів, технологій серед потенційних споживачів з моменту їх появи. 

В нашому дослідженні ми розглянемо дифузію мережевих структур по території 
північної частини Луганської області на прикладі двох крупних державних банків 
України („Ощадбанк” та „Приватбанк”), міжнародної експрес-доставки „Нова пошта” та 
національної мережі супермаркетів України „АТБ”. Ці об’єкти соціальної інфраструкту-ри 
мають величезне значення для нормального функціонування регіонів всієї країни. На-
ше завдання встановити рівень розвитку та поширення (дифузії) цих об’єктів в 
північному регіоні Луганської області (11 адміністративних районів). 

Аналізуючи побудовану картосхему (рис. 1), перш за все бачимо яскраво виражену 
відмінність в розподілі, а відповідно і щільності об’єктів мережевих структур. Дуже 
добре проявляється закономірність у їх розташуванні та поширенні. Північ Луганщини 
завжди тяжіла до індустріально-розвиненого Півдня області (до моменту його 
окупації). Така тенденція була характерною і в розселенні населення і, відповідно, в 
розташуванні об’єктів господарювання. Саме людність визначає економічну можли-
вість та доцільність розвитку соціальної сфери (в нашому випадку банківських установ, 
супермаркетів та служб експрес-доставки), рівень благоустрою, а відтак – і ступінь 
привабливості населеного пункту для населення. 

Більшість крупних поселень (більш-менш розвинені районні центри та міста), а ра-
зом з ними й більш розвинені адміністративні райони північного регіону Луганської 
області, утворюють полосу меридіонального напрямку, яка протягнулась від 
периферійних територій північного сходу (з найменшими показниками соціально-
економічного розвитку) до більш розвинених південно-західних територій, що межу-
ють з індустріально розвиненим (в минулому) Донбасом. Важливим полюсом тяжіння в 
розташуванні об’єктів інфраструктури на півночі Луганщини є близькість до крупних 
міст (Сєверодонецьк, Рубіжне, Кремінна, Сватове, Старобільськ) та районних центрів. 
Існує залежність між людністю поселень та розташуванням в них об’єктів соціальної 
інфраструктури. 

                                           
1 Публикуется в авторской редакции на украинском языке. 
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Рис. 1.  Дифузія мережевих структур на території північної частини Луганської області 

(складено автором за джерелом [1– 4]) 
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