


9 9 груднягрудня
 175 175 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 КропоткінаКропоткіна
 

ПетраПетра
 

ОлексійовичаОлексійовича
 (09.12.1842 (09.12.1842 ––

 
08.02.1921) 08.02.1921) ––

 російськогоросійського
 

економістаекономіста, , теоретикатеоретика
 анархізмуанархізму



12 12 груднягрудня
 230 230 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ГодскінаГодскіна
 

((ГодгскінаГодгскіна, , ХоджскінаХоджскіна) ) ТомасаТомаса
 (12.12.1787 (12.12.1787 ––

 
21.08.1869) 21.08.1869) ––

 англійськогоанглійського
 

економістаекономіста



13 13 груднягрудня
 115 115 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ПарсонсаПарсонса
 

ТолкоттаТолкотта
 (13.12.1902 (13.12.1902 ––

 
08.05.1979) 08.05.1979) ––

 американськогоамериканського
 

соціологасоціолога



15 15 груднягрудня
 115 115 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 МахлупаМахлупа
 

((МаклупаМаклупа, , МачлупаМачлупа) ) ФріцаФріца
 (15.12.1902 (15.12.1902 ––

 
30.01.1983) 30.01.1983) ––

 австрійськогоавстрійського
 

тата
 

американськогоамериканського
 економістаекономіста



1144
 

груднягрудня
 110110

 
роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ПасхавераПасхавера
 

ЙосипаЙосипа
 

СауловичаСауловича
 (14.12.1907 (14.12.1907 ––

 
26.12.1980) 26.12.1980) ––

 українськогоукраїнського
 

економістаекономіста



27 27 груднягрудня
 150 150 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ДенаДена
 

ВолодимираВолодимира
 

ЕдуардовичаЕдуардовича
 (27.12.1867 (27.12.1867 ––

 
1933) 1933) ––

 російськогоросійського
 

економістаекономіста--географагеографа, , 
статистикастатистика



ВВ
 

цьомуцьому
 

роціроці
 

виповнюєтьсявиповнюється
 365 365 роківроків

 відвід
 

днядня
 

народженнянародження
 ПосошковаПосошкова

 
ІванаІвана

 
ТихоновичаТихоновича

 (1652 (1652 ––
 

0011(12)(12).02.1726) .02.1726) ––
 російськогоросійського

 
економістаекономіста

33(09)
П62



ВВ
 

цьомуцьому
 

роціроці
 

виповнюєтьсявиповнюється
 150 150 роківроків

 відвід
 

днядня
 

народженнянародження
 ЧомпиЧомпи

 
ПавлаПавла

 (1867 (1867 ––
 

1913) 1913) ––
 українськогоукраїнського

 
економістаекономіста
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