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• З усуненям Хрущова із влади в 1964-тім році, до влади приходить Леонід 
Брежнєв. 

• Він був бюрократом та партійним провідником, який керував ідеями 
«розвитку соціялізму», та умів прагматично і обережно вдержати свою 
позицію як ГенСек КПСС протягом майже 20 років 

• Разом із його премієром міністрів, Косиґіном, Брежнєвшвидко узявся за 
припинення експериментів лібералізму в СРСР, та поверненням до більш 
строгої інтерпретації розвитку соціялізму. 

• Між його домаганнями була спроба перевершити захід в технології та 
збройних силах та розповсюдженням комуністичних ідей по світі. 

• Наслідки такої політики були: 

• економічна стагнація – держава видавала масові гроші 
на зброю, заграничні інтриги та війни, а не звертала 
великої уваги на населення та його збагачення 

• Фінансова підтримка війни у Вієтнамі, Сомалії, Ел 
Салвадорі, Нікараґуі, Анґолі, Етіопії 

• Фінансова підтримка террористичних організацій в 
Европі та Середньому Сході (напр. ПФЛП) 

• Придушення Чеської Весни в 1968 р. 

• Напружені відносини з Америкою, яка довела до гонитви 
за більшою і кращою ядерною зброєю (arms race) 

• Утримання комуністичних режимів, особливо Куби 

• Війна в Афґаністані, яка почалася в 1979р. 
Почати тут: 

• В 1972 р. Брежнєв усунув Шелеста із посту ГенСекретаря КПУ і назначив 
Володимира Щербицького на пост Першого Секретаря ЦК КП 

• На загал, його режим, та режими його двох послідовників, Андропова (1982) 
і Черненка (1984) знана як «доба застою» 

• Прихід Щербицького до влади позначений новими спробами на масову 
русифікацію України. 

• Ідея Кремля була як найшвидше злити усі народи СРСР у один радянський 
нарід т.з. «гомус совєтикус», в якому народна ідентичність мала відступити 
до радянської, і де державна мова мала бути російською усюди. 

• Це стала офіційна доктрина СРСР, якою займався міністер ідеології Суслов. 

• Підсилено науку, культуру, видавництво, театер, кіно російською мовою, на 
некорість українському, естонському, вірменському та усім народам 
сполоненими в СРСР. 

• Рівнож, підсилено експлойтацію природних резурсів України 

• Рівнож, занедбано або знищено цілковито екологію не лиш України, але і 
цілого СРСР 

• Українських учених та працівників посилали далеко за межі УРСР а на їх 
місце привозили росіян та не-українців 

• Прискорено урбанізацію України, де українська мова лишалася майже 
виключно по селах і містечках. 
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• Почато ще в 1966 р. суворі репресії представників ренесансу української 
культури, шістедесятників, членів правозахистного руху, свідомої 
української інтелигенції, мистців, музикантів, тощо. 

• Особливо суворо режим виступив проти Української Гельсінської Групи, яка 
створилася щоб забезпечити права які СРСР ґаранував у підписі 
Гельсінської Заяви Про Людські Права в 1975 р. 

• Між жертвами цих репресій: Василь Стус, Василь Симоненко, Алла Горська, 
Володимир Івасюк. 

• Арештовані включали: Калинець, Драч, Дзюба, Мороз, Лукяненко, Плющ, 
ґен. Григоренко, Світличні, Руденко, та багато, багато інших. 


