


17 17 липнялипня
 180 180 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ЛексісаЛексіса
 

ВільгельмаВільгельма
 (17.07.1837 (17.07.1837 ––

 
24.08.1914) 24.08.1914) ––

 німецькогонімецького
 

економістаекономіста, , статистикастатистика



22 22 липнялипня
 180 180 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ГіффенаГіффена
 

РобертаРоберта
 (22.07.1837 (22.07.1837 ––

 
12.04.1910) 12.04.1910) ––

 англійськогоанглійського
 

економістаекономіста, , статистикастатистика



26 26 липнялипня
 175 175 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 МаршаллаМаршалла
 

АльфредаАльфреда
 (26.07.1842 (26.07.1842 ––

 
13.07.1924) 13.07.1924) ––

 американськогоамериканського
 

економістаекономіста



27 27 липнялипня
 150 150 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 МасловаМаслова
 

ПетраПетра
 

ПавловичаПавловича
 (27.07.1867 (27.07.1867 ––

 
04.06.1946) 04.06.1946) ––

 російськогоросійського
 

економістаекономіста



29 29 липнялипня
 виповнюєтьсявиповнюється

 
80 80 роківроків

 МакФедденуМакФеддену
 

ДанієлюДанієлю
 

ЛітлуЛітлу
 

––
 американськомуамериканському

 
економістуекономісту, , 

лауреатулауреату
 

НобелівськоїНобелівської
 

преміїпремії
 зз

 
економікиекономіки

 
(2000)(2000)



29 29 липнялипня
 220 220 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ШербюльєШербюльє
 

АнтуанаАнтуана
 

ЕлізеЕлізе
 (29.07.1797 (29.07.1797 ––

 
07.03.1869) 07.03.1869) ––

 швейцарськогошвейцарського
 

економістаекономіста, , юристаюриста



30 30 липнялипня
 160 160 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ВебленаВеблена
 

ТорстейнаТорстейна
 (30.07.1857 (30.07.1857 ––

 
03.08.1929) 03.08.1929) ––

 американськогоамериканського
 

економістаекономіста, , соціологасоціолога



31 31 липнялипня
 105 105 роківроків

 
відвід

 
днядня

 
народженнянародження

 ФрідманаФрідмана
 

((ФрідменаФрідмена) ) МілтонаМілтона
 (31.07.1912 (31.07.1912 ––

 
16.11.2006) 16.11.2006) ––

 американськогоамериканського
 

економістаекономіста, , 
лауреаталауреата

 
НобелівськоїНобелівської

 
преміїпремії

 зз
 

економікиекономіки
 

(1976)(1976)
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