


10 10 серпнясерпня
 150 150 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 АнцифероваАнциферова
 

ОлексіяОлексія
 

МиколайовичаМиколайовича
 (10.08.1867 (10.08.1867 ––

 
1943) 1943) ––

 українськогоукраїнського
 

тата
 

російськогоросійського
 

економістаекономіста, , 
статистикастатистика



10 10 серпнясерпня
 140 140 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ГільфердінгаГільфердінга
 

РудольфаРудольфа
 (10.08.1877 (10.08.1877 ––

 
11.02.1941) 11.02.1941) ––

 австрійськогоавстрійського
 

іі
 

німецькогонімецького
 

економістаекономіста



10 10 серпнясерпня
 155 155 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 СльозкінаСльозкіна
 

ПетраПетра
 

РодіоновичаРодіоновича
 (10.08.1862 (10.08.1862 ––

 
30.11.1927) 30.11.1927) ––

 українськогоукраїнського
 

економістаекономіста



13 13 серпнясерпня
 110 110 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ЛундбергаЛундберга
 

ЕрікаЕріка
 

ФіліпаФіліпа
 (13.08.1907 (13.08.1907 ––

 
14.09.1987) 14.09.1987) ––

 шведськогошведського
 

економістаекономіста



21 21 серпнясерпня
 100 100 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ГурвічаГурвіча
 

((ГурвіцаГурвіца))
 

ЛеонідаЛеоніда
 (21.08.1917 (21.08.1917 ––

 
24.06.20024.06.20088) ) ––

 американськогоамериканського
 

економістаекономіста, , 
лауреаталауреата

 
НобелівськоїНобелівської

 
преміїпремії

 зз
 

економікиекономіки
 

(2007)(2007)



23 23 серпнясерпня
 130 130 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ХансенаХансена
 

ЕлвінаЕлвіна
 

ХарвіХарві
 (23.08.1887 (23.08.1887 ––

 
06.06.1906.06.197575) ) ––

 американськогоамериканського
 

економістаекономіста



24 24 серпнясерпня
 115 115 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 БроделяБроделя
 

ФернанаФернана
 (24.08.1902 (24.08.1902 ––

 
27.11.1985) 27.11.1985) ––

 французькогофранцузького
 

історикаісторика



24 24 серпнясерпня
 виповнюєтьсявиповнюється

 
90 90 роківроків

 МарковіцуМарковіцу
 

((МарковічуМарковічу) ) ГарріГаррі
 

МаксуМаксу
 

––
 американськомуамериканському

 
економістуекономісту, , 

лауреатулауреату
 

НобелівськоїНобелівської
 

преміїпремії
 зз

 
економікиекономіки

 
(1990)(1990)



29 29 серпнясерпня
 385 385 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ЛоккаЛокка
 

ДжонаДжона
 (29.08.1632 (29.08.1632 ––

 
28.10.1704) 28.10.1704) ––

 англійськогоанглійського
 

філософафілософа, , економістаекономіста
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