


1 1 лютоголютого
 145 145 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ЯснопольськогоЯснопольського
 

ЛеонідаЛеоніда
 

МиколайовичаМиколайовича
 (01.02.1873 (01.02.1873 ––

 
25.05.1957) 25.05.1957) ––

 українськогоукраїнського
 

економістаекономіста



8 8 лютоголютого
 140 140 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ГензеляГензеля
 

ПавлаПавла
 

ПетровичаПетровича
 (08.02.1878 (08.02.1878 ––

 
28.02.1949) 28.02.1949) ––

 українськогоукраїнського
 

тата
 

російськогоросійського
 

економістаекономіста



8 8 лютоголютого
 135 135 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ШумпетераШумпетера
 

ЙозефаЙозефа
 

АлоїзаАлоїза
 (08.02.1883 (08.02.1883 ––

 
08.01.1950) 08.01.1950) ––

 американськогоамериканського
 

економістаекономіста



9 9 лютоголютого
 виповнюєтьсявиповнюється

 
75 75 роківроків

 СтігліцуСтігліцу
 

ДжозефуДжозефу
 

ЮджинуЮджину
 

––
 американськомуамериканському

 
економістуекономісту, , 

лауреатулауреату
 

НобелівськоїНобелівської
 

преміїпремії
 зз

 
економікиекономіки

 
(2001)(2001)



10 10 лютоголютого
 2245 45 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 КаразінаКаразіна
 

ВасиляВасиля
 

НазаровичаНазаровича
 (10.02(30.01).1773 (10.02(30.01).1773 ––16(04).11.1842) 16(04).11.1842) ––

 українськогоукраїнського
 

економістаекономіста,,
 

освітньогоосвітнього
 

іі
 громадськогогромадського

 
діячадіяча



15 15 лютоголютого
 270 270 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 БентамаБентама
 

ІєреміїІєремії
 (15.02.1748 (15.02.1748 ––

 
06.06.1832) 06.06.1832) ––

 англійськогоанглійського
 

економістаекономіста, , філософафілософа, , 
юристаюриста



20 20 лютоголютого
 виповнюєтьсявиповнюється

 
70 70 роківроків

 ПіссарідесуПіссарідесу
 

КрістоферуКрістоферу
 

АнтоніоАнтоніо
 

––
 грекогреко--кіпріотськомукіпріотському

 
тата

 британськомубританському
 

економістуекономісту, , 
лауреатулауреату

 
НобелівськоїНобелівської

 
преміїпремії

 зз
 

економікиекономіки
 

(2010)(2010)



28 28 лютоголютого
 виповнюєтьсявиповнюється

 
65 65 роківроків

 КругмануКругману
 

ПолуПолу
 

РобінуРобіну
 

––
 американськомуамериканському

 
економістуекономісту, , 

лауреатулауреату
 

НобелівськоїНобелівської
 

преміїпремії
 зз

 
економікиекономіки

 
(2008)(2008)



28 28 лютоголютого
 155 155 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ОрженцькогоОрженцького
 

РоманаРомана
 

МихайловичаМихайловича
 (28.02.1863 (28.02.1863 ––

 
24.05.1923) 24.05.1923) ––

 українськогоукраїнського
 

тата
 

російськогоросійського
 

економістаекономіста
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