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* * * 
26 травня: 

 

Poroshenko Defies Russia With Vow on Anti-Rebel Operation 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-25/billionaire-poroshenko-triumphs-in-ukrainian-

elections.html 

Україна підписала угоду зі Світовим банком за кредитами на $1,5 млрд 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/922064-ukrajina-pidpisala-ugodu-zi-svitovim-bankom-za-kreditami-

na-15-mlrd.html 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/26/457692/ 

 

In Ukraine, fighting at airport continues as president-elect vows to seek unity 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/new-ukrainian-leader-prepares-to-take-power-vowing-peace-in-

eastern-ukraine/2014/05/26/ba185dd0-2b17-4647-bf58-e3798ff00b2e_story.html 

 
Збиток підприємств України за квартал становив майже 129 млрд гривень 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/industry/922015-zbitok-pidpriemstv-ukrajini-za-kvartal-stanoviv-mayje-129-

mlrd-griven.html 

 
Russia ready for talks with Kiev after pro-west victory in Ukrainian election 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/may/26/russia-talks-kiev-ukraine-election-poroshenko 

 
Світовий банк дав Україні кредити під 0,9% річних 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/922132-svitoviy-bank-dav-ukrajini-krediti-pid-09-richnih.html 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/26/457719/ 
http://forbes.ua/news/1371855-ukraina-poluchila-kredity-pod-09-godovyh 

* * * 
27 травня: 

 

Despite Fighting, Hopes Rise In Ukraine 
 Докладніше: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304811904579585503221261052?mg=reno64-

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405270230481190457958550322126
1052.html 

 

Цінову суперечку України й Росії щодо газу в Берліні не вирішили 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/05/27/breakthrough-declared-by-eu-mediator-in-russia-ukraine-gas-

dispute/ 

 

Spurned by AstraZeneca, Pfizer Walks Away 
 Докладніше: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303403604579585891316612268?mg=reno64-

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405270230340360457958589131661
2268.html 

 
Українські акції на Варшавській біржі в перший день після виборів зросли майже на 10% 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/stockmarket/922344-ukrajinski-aktsiji-na-varshavskiy-birji-v-pershiy-den-

pislya-viboriv-zrosli-mayje-na-10.html 

 

Фірташ зберігає інтерес до купівлі "Сумихімпрому" та ОПЗ 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/27/458101/ 

 

Инвестиции в Европу выросли до рекорда 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1371941-investicii-v-evropu-vyrosli-do-rekorda 

 
Україні дозволили перейти до другого етапу спрощення візового режиму з ЄС 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/27/7027067/ 

 

Saxo Bank: биткоин и финансовая система 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/43200 

* * * 
28 травня: 

 

ЄС дав Україні грошей і відклав санкції проти Росії 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/28/7027089/ 

 
ЗМІ: Екс-міністр економіки Грузії став радником Порошенка 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/922969-zmi-eks-ministr-ekonomiki-gruziji-stav-radnikom-poroshenka.html 

 

745+ бесплатных онлайн-курсов 
 Докладніше: http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/745-besplatnyh-onlajn-kursov-693255/ 

* * * 
29 травня: 

 

Пан Гі Мун готовий бути посередником у врегулюванні кризи в Україні 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3370501-pan-hi-mun-hotovyi-buty-poserednykom-u-

vrehuluivanni-kryzy-v-ukraini 

 

ЦВК ПОРАХУВАЛА 100% ПРОТОКОЛІВ. У ПОРОШЕНКА МАЙЖЕ 55% 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/29/7027372/ 

http://www.dw.de/остаточний-підрахунок-голосів-порошенко-отримав-547-відсотка/a-17670691 

* * * 
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Уряд випустить облігації на 22 мільярди для погашення газових боргів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/29/459608/ 

 
Україна отримала 750 мільйонів від Світового банку 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/29/459769/ 

 
Україна виплатила 87,75 мільйона доларів купонного доходу 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/29/459499/ 

 

 

РФ, Білорусь і Казахстан створили Євразійський економічний союз 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/923192-rf-bilorus-i-kazahstan-stvorili-evraziyskiy-ekonomichniy-

soyuz.html 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/29/459556/ 
http://ua.euronews.com/2014/05/29/eurasian-economic-union-trade-not-politics/ 

 

Мінфін залучив 548,4 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/923506-minfin-zaluchiv-5484-mln-griven-na-pozaplanovomu-ovdp-

auktsioni.html 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/29/459809/ 

 
Найдорожчі бренди світу 
 Докладніше: http://www.dw.de/найдорожчі-бренди-світу/g-17663724 

* * * 
30 травня: 

 

Russian Forces Back Off Ukraine Border as Fighting Rages 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-30/russia-withdraws-most-of-forces-from-ukraine-border-u-s-

.html 

 

Инфляция в Японии достигла рекорда за 23 года 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/43407 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/30/460056/ 

 

Діагностичне обстеження банків України здійснюється згідно з графіком 
 Докладніше: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=7830389&cat_id=55838 

http://forbes.ua/news/1372163-auditorskie-firmy-pristupili-k-diagnostike-krupnejshih-bankov 

 

Єврокомісар Фюле: Україна має стати членом Євросоюзу 
 Докладніше: http://www.dw.de/єврокомісар-фюле-україна-має-стати-членом-євросоюзу/a-17671605 

http://economics.unian.ua/finance/923890-fitch-prognozue-padinnya-vvp-ukrajini-tsogo-roku-na-5.html 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/30/460277/ 

* * * 
31 травня: 

 
Газові переговори України та РФ поновляться у понеділок 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/05/140530_ukraine_russia_gas_talks_az.shtml 

 

Low-Carb Diets Are Back, but for National Governments 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-30/low-carb-diets-are-back-but-for-national-

governments.html 

 
Обама планує зустрітися з Порошенком 4 червня в Польщі 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/05/140531_poroshenko_obama_hk.shtml 

 

Американская ExxonMobil отказалась от планов добывать газ на крымском шельфе 
 Докладніше: http://zn.ua/ECONOMICS/amerikanskaya-exxonmobil-otkazalas-ot-planov-dobyvat-gaz-na-krymskom-

shelfe-146244_.html 

 

Британія: секс, наркотики і ВВП 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/05/30/illegal-sex-and-drugs-trade-to-be-included-in-calculating-british-

gdp/ 

* * * 
01 червня: 

 

С Петром Порошенко разговор долгий 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2480155 

 

Чи доречно нині говорити про перспективи членства України в ЄС? 
 Докладніше: http://www.dw.de/чи-доречно-нині-говорити-про-перспективи-членства-україни-в-єс/a-17674139 

 
David Cameron says vote for Juncker might push UK out of EU: report 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/politics/2014/jun/01/david-cameron-vote-juncker-uk-eu 

 

Ukraine Fights Separatists in East, Approaches Russian Gas Deal 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-31/ukraine-fights-separatists-in-east-approaches-russian-gas-

deal.html 

* * * 
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Business School, Disrupted 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/01/business/business-school-disrupted.html?hp&_r=0 

 

Европейская экономика: все еще слаба, все еще спотыкается 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-05-26/5_europe.html 
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