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* * * 
10 лютого: 

 

В первые дни паники на валютном рынке отток депозитов из банков составил 7,2 млрд грн 
 Докладніше: http://zn.ua/ECONOMICS/v-pervye-dni-paniki-na-valyutnom-rynke-ottok-depozitov-iz-bankov-

sostavil-7-2-mlrd-grn-138430_.html 

 

Фонд Сороса за год заработал $5,5 млрд 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1364907-fond-sorosa-za-god-zarabotal-55-mlrd 

* * * 
11  лютого: 

 

Борис Кушнирук: Какие отрасли могут обеспечить рост экономики в 2014 году 
 Докладніше: http://forbes.ua/opinions/1364997-kakie-otrasli-mogut-obespechit-rost-ekonomiki-v-2014-godu 

 

Nokia готовит к релизу смартфон Normandy 
 Докладніше: http://www.cybersecurity.ru/hard/188569.html 

* * * 
12  лютого: 

 
Торгівельні війни Росії з Україною як стимул для розвитку українських виробників 
 Докладніше: http://www.dw.de/торгівельні-війни-росії-з-україною-як-стимул-для-розвитку-українських-

виробників/a-17424655 

 
Неожиданная капитуляция.  Raiffeisen больше других европейских банков преуспел в Украине, но все равно хочет 
свернуть здесь бизнес. Что у австрийцев пошло не так? 
 Докладніше: http://forbes.ua/magazine/forbes/1364211-neozhidannaya-kapitulyaciya 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/12/419537/ 

 

Украина поднялась в рейтинге экономической свободы на 155-е место 
 Докладніше: http://www.rbc.ua/rus/news/economic/ukraina-podnyalas-v-reytinge-ekonomicheskoy-svobody-na-

12022014163300 
http://focus.ua/economy/297199/ 

 
Німецька компанія Praktiker продала бізнес в Україні 
 Докладніше: http://www.dw.de/німецька-компанія-praktiker-продала-бізнес-в-україні/a-17426543 

 
Індустріальний туризм на просторах ex-USSR 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/02/140211_urban_explorers_ussr_it.shtml 

* * * 
13  лютого: 

 

Китай як чемпіон з експорту: не лише одяг та іграшки, але й зброя 
 Докладніше: http://www.dw.de/китай-як-чемпіон-з-експорту-не-лише-одяг-та-іграшки-але-й-зброя/a-17427457 

 

Як отримати німецьку стипендію і двох професорів 
 Докладніше: http://www.dw.de/як-отримати-німецьку-стипендію-і-двох-професорів/a-17428530 

* * * 
14  лютого: 

 

Приток прямых иностранных инвестиций сократился 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1365168-pritok-pryamyh-inostrannyh-investicij-sokratilsya 

http://www.business.ua/articles/money/Pritok_pryamyh_inostrannyh_investiciy_v_Ukrainu_v__g_u
menshilsya_v__raza-64671/ 

 

Украина сократила отрицательное сальдо внешнеторгового баланса 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1365170-ukraina-sokratila-otricatelnoe-saldo-vneshnetorgovogo-balansa 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/14/420005/ 

 

Развитие альтернативной энергетики в Украине. Инфографика 
 Докладніше: http://forbes.ua/nation/1365128-razvitie-alternativnoj-energetiki-v-ukraine-infografika 

* * * 
15  лютого: 

 

Все больше украинских студентов предпочитают получать образование за рубежом 
 Докладніше: http://zn.ua/UKRAINE/vse-bolshe-ukrainskih-studentov-predpochitayut-poluchat-obrazovanie-za-

rubezhom-138696_.html 

 
Украина в этом году собирается взять в долг почти $19 млрд 
 Докладніше: http://www.kommersant.ua/news/2409748/rubric/3 

* * * 
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* * * 
17  лютого: 

 

Госдолг Испании к концу 2013 г побил очередной рекорд, составив почти 962 млрд евро 
 Докладніше: http://1prime.ru/Financial_market/20140217/778219795.html 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/17/420347/ 
 

 
Призери World Press Photo 2014 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/multimedia/2014/02/140214_world_press_photo2014_new_ko.shtml 

* * * 
18  лютого: 

 
Промисловість впала на 5% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/18/420602/ 

 

В США появятся bitcoin-банкоматы 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/39535 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/18/420566/ 

* * * 
19  лютого: 

 
Украина возглавила рейтинг стран с плохо развивающимися рынками 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1365523-ukraina-vozglavila-rejting-stran-s-ploho-razvivayushchimisya-

rynkami 

 

ЕИБ замораживает свою деятельность в Украине 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1365513-eib-zamorazhivaet-svoyu-deyatelnost-v-ukraine 

 

The 13 Most Influential Candy Bars of All Time 
 Докладніше: http://newsfeed.time.com/2014/02/18/13-most-influential-candy-bars-of-all-time/slide/toblerone/ 

http://www.snob.ru/selected/entry/72177 

* * * 
20  лютого: 

 

Putin’s inferno 
 Докладніше: http://www.economist.com/news/leaders/21596941-west-must-take-tough-stand-government-

ukraineand-russias-leader-putins 

 
Українські акції на Варшавській біржі за день втратили майже 5% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/20/420901/ 

 

Ukraine’s Forces Escalate Attacks Against Protesters 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/02/21/world/europe/ukraine.html?hp&_r=0 

* * * 
21  лютого: 

 

Standard&Poor's понизив рейтинг України 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/02/140221_dk_rating_ukraine.shtml 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/21/421122/ 

 
Украинские акции на Варшавской бирже продолжили падение 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1365656-ukrainskie-akcii-na-varshavskoj-birzhe-prodolzhili-padenie 

* * * 
22 – 23 лютого: 

 

With President’s Departure, Ukraine Looks Toward a Murky Future 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/02/23/world/europe/with-presidents-departure-ukraine-looks-toward-

a-murky-future.html?hp 

 

Ukraine Rushes to Shift Power and Mend Rifts 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/02/24/world/europe/ukraine.html?hp&_r=0 

 

 

Європейська преса: в Україні пишеться новий розділ історії Європи 
 Докладніше: http://www.dw.de/європейська-преса-в-україні-пишеться-новий-розділ-історії-європи/a-

17451167 
http://www.dw.de/правозахисники-процеси-за-злочини-на-майдані-мають-бути-публічними/a-
17451589 
http://www.dw.de/коментар-україні-потрібно-почати-з-чистого-аркуша/a-17451631 

 

Верховная рада отправила Виктора Януковича в отставку 
 Докладніше: http://www.kommersant.ua/doc/2414753 

 
 

Газета ВР України: Документи 
 Докладніше: http://www.golos.com.ua/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/22/7015879/ 
http://www.golos.com.ua/userfiles/file/230214/230214-u.pdf 
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