


2 2 жовтняжовтня
 120 120 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ЛіберманаЛібермана
 

ОвсіяОвсія
 

ГригоровичаГригоровича
 (02.10.1897 (02.10.1897 ––

 
11.11.1981) 11.11.1981) ––

 українськогоукраїнського
 

економістаекономіста



5 5 жовтняжовтня
 90 90 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ЛукіноваЛукінова
 

ІванаІвана
 

ІларіоновичаІларіоновича
 (05.10.1927 (05.10.1927 ––

 
04.12.2004) 04.12.2004) ––

 українськогоукраїнського
 

економістаекономіста



88
 

жовтняжовтня
 135 135 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ГастєваГастєва
 

ОлексіяОлексія
 

КапітоновичаКапітоновича
 (08.10.1882 (08.10.1882 ––

 
15.04.1915.04.193939) ) ––

 російськогоросійського
 

економістаекономіста, , соціологасоціолога



13 13 жовтняжовтня
 155 155 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 КоммонсаКоммонса
 

ДжонаДжона
 

РоджерсаРоджерса
 (13.10.1862 (13.10.1862 ––

 
11.05.1945) 11.05.1945) ––

 американськогоамериканського
 

економістаекономіста



21 21 жовтняжовтня
 200 200 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 РошераРошера
 

ВільгельмаВільгельма
 

ГеоргаГеорга
 

ФрідріхаФрідріха
 (21.10.1817 (21.10.1817 ––

 
04.06.1894) 04.06.1894) ––

 німецькогонімецького
 

економістаекономіста



21 21 жовтняжовтня
 виповнюєтьсявиповнюється

 
75 75 роківроків

 СімСімccуу
 

КрістоферуКрістоферу
 

АльбертуАльберту
 

––
 американськомуамериканському

 
економістуекономісту, , 

лауреатулауреату
 

НобелівськоїНобелівської
 

преміїпремії
 зз

 
економікиекономіки

 
(2011)(2011)



21 21 жовтняжовтня
 305 305 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 СтюартаСтюарта
 

((СтевартаСтеварта) ) ДжеймсаДжеймса
 

ДенхамаДенхама
 (21.10.1712 (21.10.1712 ––

 
26.11.1780) 26.11.1780) ––

 шотландськогошотландського
 

економістаекономіста



24 24 жовтняжовтня
 виповнюєтьсявиповнюється

 
85 85 роківроків

 МанделлуМанделлу
 

РобертуРоберту
 

АлександеруАлександеру
 

––
 американськомуамериканському

 
економістуекономісту, , 

лауреатулауреату
 

НобелівськоїНобелівської
 

преміїпремії
 зз

 
економікиекономіки

 
(1999)(1999)



26 26 жовтняжовтня
 виповнюєтьсявиповнюється

 
65 65 роківроків

 ХансенуХансену
 

ЛарсуЛарсу
 

ПітеруПітеру
 

––
 американськомуамериканському

 
економістуекономісту, , 

лауреатулауреату
 

НобелівськоїНобелівської
 

преміїпремії
 зз

 
економікиекономіки

 
(2013)(2013)



27 27 жовтняжовтня
 125 125 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 НовожиловаНовожилова
 

ВіктораВіктора
 

ВалентиновичаВалентиновича
 (27.10.1892 (27.10.1892 ––

 
15.08.1970) 15.08.1970) ––

 російськогоросійського
 

економістаекономіста
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