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* * * 
17 листопада: 

 

Interview ČT24 – speciál : Bronislav Komorowski 
 Докладніше: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000118/ 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/26694806.html 

 

Obama Says Russia’s Arming of Separatists Breaks Pact With Ukraine 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/11/17/world/asia/obama-close-to-calling-russian-action-in-ukraine-an-

invasion.html?src=me 

 

Розрахунки за борговими зобов'язаннями держави по загальному фонду державного бюджету за січень-листопад 2014 року 
на 17.11.2014 (оперативні дані) 
 Докладніше: http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/235829 
Цены на нефть падают в ожидании действий ОПЕК 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20141117/796138518.html 

 Putin möchte lieber schlafen als weiterreden 
 Докладніше: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krise-auf-g-20-gipfel-putin-moechte-lieber-schlafen-als-

weiterreden-13268694.html 

 

The west must be tough on Putin – but it may take a generation to bring Russia back 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/nov/17/west-putin-russia 

 
Фірташ перереєстрував кримські хімзаводи за законами РФ 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/17/506607/ 

 

As Putin keeps advancing, the U.S. keeps rationalizing 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/opinions/fred-hiatt-as-putin-keeps-advancing-the-us-keeps-

rationalizing/2014/11/16/557d86de-6c1b-11e4-b053-65cea7903f2e_story.html?tid=pm_opinions_pop 
 Der Schatten des Wladimir Putin 

 Докладніше: http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-11/putin-ukraine-russland-g20 

 

Національний банк і банки: продовжуємо шукати новий рівноважний обмінний курс гривні 
 Докладніше: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12064040&cat_id=55838 

 

Почему Путин улетел с G20 
 Докладніше: http://snob.ru/selected/entry/83839 

 

Процентные ставки вызывают тревогу 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-11-17/5_percents.html 

 

Німецька преса: "Чорна тінь" над Брісбеном 
 Докладніше: http://www.dw.de/німецька-преса-чорна-тінь-над-брісбеном/a-18068325 

* * * 
18 листопада: 

 

Промисловість України впала на 16,3% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/18/506927/ 

 

Russia Delivers a New Shock to Crimean Business: Forced Nationalization 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2014-11-18/crimea-gets-renationalized 

 
PUTINOCCHIO: Wie der Kreml-Chef die Welt belügt 
 Докладніше: http://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/fakten-check-zum-putin-video-38601996.bild.html 

 

Russia, Ukraine Dispute Truce Format as NATO Sees Buildup 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-11-17/eu-skips-wider-russia-sanctions-while-targeting-rebels.html 

 

Норвегия и Украина подписали программу трехлетней финпомощи 
 Докладніше: http://focus.ua/money/320134/ 

 Putin says United States will never 'subdue' Russia 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/18/us-russia-usa-putin-idUSKCN0J21UF20141118  

 

Vladimir Putin vows that United States 'will never subjugate Russia' 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/11239052/Vladimir-Putin-vows-that-United-

States-will-never-subjugate-Russia.html 

 

Oil Diplomacy Takes New Twist as Venezuela Seeks Non-OPEC Help 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-11-18/oil-diplomacy-takes-new-twist-as-venezuela-seeks-non-opec-

help.html 

 

Чем занимаются сыновья бизнесменов из окружения Путина 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/library/news/36050621/detyam-sankcii-ne-pomeha?full#cut 

* * * 
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19 листопада: 

 

Нацбанк надав банкам рефінансування майже 2 мільярди 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/19/507176/ 

 

Вчені запропонували нову теорію походження релігії 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/history/_vcheni-zaproponuvali-novu-teoriyu-pohodzhennya-religiyi/593692 

 

Президент підписав закон про переселенців 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/life/_pidpisano-zakon-pro-vnutrishno-peremischenih-osib/593823 

Доллар и евро растут в начале торгов 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141119/796263662.html 
Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20141119/796260156.html 

 

Кабмін схвалив односторонню демаркацію кордону з РФ 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1383188-kabmin-shvaliv-odnostoronnyu-demarkaciyu-kordonu-z-rf 

 Ukraine rules out direct talks with separatists 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/19/us-ukraine-crisis-lavrov-idUSKCN0J30T920141119 

 

Інфографіка: скільки заробляють європейці 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1382985-infografika-skilki-zaroblyayut-evropejci  

 Putin on Ice 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-separatist-elections-in-eastern-ukraine-by-stephen-

holmes-and-ivan-krastev-2014-11 

 

Ігор Іртеньєв: «Ситуація загрожує великою війною» 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/lifestyle/1383071-igor-irtenev-situaciya-zagrozhue-velikoyu-vijnoyu 

http://forbes.ua/lifestyle/1383071-igor-irtenev-situaciya-chrevata-bolshoj-vojnoj 

* * * 
20 листопада: 

 

Дві українські школи потрапили в рейтинг найінноваційніших шкіл у світі 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/science/_dvi-ukrayinski-shkoli-potrapili-v-rejting-najinnovacijnishih-shkil-u-

sviti/593835 

 

Великобританія робить ставку на сланцевий газ 
 Докладніше: http://www.dw.de/великобританія-робить-ставку-на-сланцевий-газ/a-18073485  

 Exclusive: U.S. increasing non-lethal military aid to Ukraine 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/20/us-ukraine-crisis-usa-exclusive-idUSKCN0J426U20141120 

 
Russia’s Lackluster Economy Means Putin Simply Can’t Afford a New Cold War 
 Докладніше: https://time.com/3596744/russia-economy-ukraine-sanctions-putin-geopolitical-ambition-foreign-policy/  

 

25 самых дорогих топ-менеджеров России и Игорь Сечин: рейтинг Forbes 
 Докладніше: http://www.forbes.ru/rating-photogallery/273703-25-samykh-dorogikh-top-menedzherov-rossii-i-igor-sechin-

reiting-forbes/photo/1 

 

Post-Soviet Confidence Games 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-crisis-trust-building-doubtful-by-stefan-wolff-2014-11 

 
Emissions Reduction by the Numbers 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/china-us-carbon-emissions-formula-by-jeffrey-frankel-2014-11 

* * * 
21 листопада: 

 

 КОАЛІЦІЙНА УГОДА - 2014 
 Докладніше: http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf 

 
 

Biden voices support for Ukraine, denounces Russia's Putin 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/21/us-ukraine-crisis-biden-idUSKCN0J51IH20141121 

http://ua.euronews.com/2014/11/21/russia-s-behaviour-in-ukraine-a-flagrant-violation-says-biden/ 
http://www.dw.de/байден-пригрозив-росії-поглибленням-ізоляції-та-пообіцяв-допомогу-україні/a-
18079232 

 

Ukraine president heckled at tribute to Kiev protesters as Biden visits 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/21/ukraine-president-heckled-kiev-poroshenko-biden 

 

НБУ продовжив обов'язковий продаж 75% валютної виручки 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/21/507877/ 

 

Ukraine video timeline: a year of protests and violence 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11244288/Ukraine-video-timeline-a-year-of-

protests-and-violence.html 

 

Ukraine protests one year on: 'Of course we haven't achieved our goals' 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11244345/Ukraine-protests-one-year-on-Of-

course-we-havent-achieved-our-goals.html 

* * * 



[3] 

 

Огляд підготував: Сабадаш В. В. (Нд., 23/11/2014, 23:41) 
viktorsaba@gmail.com 

 
* * * 

22 листопада: 

 

Україна і світ вшанували пам’ять жертв Голодомору 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/22/7045109/ 

 

В Україні вшановують День пам’яті жертв Голодомору 
 Докладніше: http://www.dw.de/в-україні-вшановують-день-памяті-жертв-голодомору/a-18080913 

 

A wounded economy 
 Докладніше: http://www.economist.com/news/leaders/21633813-it-closer-crisis-west-or-vladimir-putin-realise-wounded-

economy 

 

Ukraine's field army digs in for separatist offensive 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11247933/Ukraines-field-army-digs-in-for-

separatist-offensive.html 

 

Россия – полицейское государство? 
 Докладніше: http://slon.ru/economics/rossiya_politseyskoe_gosudarstvo-823855.xhtml 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/22/7028058/ 

 

Ukraine's IT Brigade Supports the Troops 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2014-11-20/ukraines-diy-drones-go-to-war#r=read 

* * * 
23 листопада: 

 Putin says Russia not isolated over Ukraine, blames West for frosty ties 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/23/us-russia-putin-idUSKCN0J709320141123 

 

Норвегія повністю заморозила співпрацю з Кремлем та відкликає із РФ військових експертів 
 Докладніше: http://www.unian.ua/world/1012788-norvegiya-povnistyu-zamorozila-spivpratsyu-z-kremlem-ta-vidklikae-iz-

rf-viyskovih-ekspertiv.html  

 

Stalin: Paradoxes of Power, 1878-1928 – the despot’s early years 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/books/2014/nov/23/stalin-paradoxes-of-power-1878-1928-review--kotkin-despot-

early-years 

 

Эффект девятки : Психологи вывели смысл жизни из тяги к круглым числам 
 Докладніше: http://www.colta.ru/articles/science/5466 

 
Огляд підготував: 
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