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АНОТАЦІЯ 

На основі архівних та опублікованих джерел монографія пояснює складний характер 

відносин містотвірних підприємств із мешканцями заводських і шахтарських поселень 

Донбасу та Придніпровʼя. У ній висвітлено передумови виникнення заводських і 

шахтарських поселень, подано нарис історії містотвірних підприємств і заснованих ними 

поселень, розкрито механізми, що їх застосовували роботодавці, щоб завоювати 

лояльність працівників, і проаналізовано, наскільки їм це вдалося; у пропонованій книжці 

також досліджено вияви нелояльності робітників і з’ясовано їхні причини. 

Відносини між підприємствами й суспільством розглянуті в контексті взаємин 

зацікавлених сторін, як-от власників підприємств, найманих управителів, робітників, 

державної влади, місцевої аграрної еліти, дрібних підприємців.  онографія показує 

заводські й шахтарські поселення як простори різноманітних, часто суперечливих 

інтересів, зосереджуючи увагу на нерівних владних відносинах між основними а кторами. 

Загальним макроісторичним тлом історії промислових поселень регіону в ній є процеси 

індустріалізації та соціальної й економічної модернізації. 
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