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АВАНС – матеріалізована довіра.

NN

АВАНС – це недодане за недороблене.
Віктор Кротов

АВРАЛ – виконання місячної норми зобов’язань  
упродовж однієї хвилини.

Валерій Красовський

АВРАЛ – пробивна сила неорганізованості.
Віктор Кротов

АВТОМАТИЗАЦІЯ – прагнення людства обходитися 
без людей.

Віктор Кротов

Одна з небагатьох утіх старості: тобі вже не докучають 
АГЕНТИ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. 

NN

АДВОКАТ ніколи не програє, клієнт – досить часто. 
Юзеф Булатович

АДВОКАТ – це вчений джентльмен, що врятує ваше 
майно від ваших ворогів і забере собі. 

Генрі Пітер Брум

АДВОКАТ – це фахівець, який допомагає вам отримати 
все, що йому належиться. 

NN
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Добрий АДВОКАТ вивчає закони; мудрий адвокат 
запрошує суддю на обід.

NN

Мені не потрібен АДВОКАТ, який говорить мені, чого 
я не можу робити. Я наймаю його для того, щоб він 
сказав мені, як зробити те, що я хочу зробити.

Джон Пірпонт Морґан

АДМІНІСТРАТОР – людина, котра може думати 
місяцями, перш ніж прийняти швидке рішення. 

NN

Добрий АДМІНІСТРАТОР не відкладає на завтра те, що 
може сьогодні доручити підлеглому. 

Фред Келлі

Добрий АДМІНІСТРАТОР той, хто приймає швидкі 
рішення – й інколи правильні.

NN

АДМІНІСТРАЦІЯ – один з головних чинників подорож-
чання проекту.

NN

Що більша в компанії АДМІНІСТРАЦІЯ, то гірші в неї 
справи.

Джеймс Ґолдсміт

АКЦІОНЕРИ – нерозумний і нахабний народ. Неро-
зумний – тому, що купує акції, нахабний – тому, що 
хоче ще й отримати дивіденди. 

Карл Фюрстенберґ
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АКЦІОНЕРИ – романтики красивих проектів.
NN

АКЦІОНЕРИ – це роззяви, що спостерігають, як 
щезають їхні гроші. 

Поль Декурсель

АЛІМЕНТИ – викуп, який щасливці платять дияволові. 
Генрі Менкен

АЛІМЕНТИ – купівля дітей у кредит.
NN

АЛІМЕНТИ – спокутування гріхів з вісімнадцятирічним 
відтермінуванням. 

Дмитро Пашков

АЛІМЕНТИ – штраф, який доводиться платити одному 
за помилку двох.

Мартті Ларні

АМЕРИКА – найбагатша країна у світі, адже половина 
її населення – це касири, що втекли з Європи, та їхні 
нащадки. 

Казимеж Бартошевич

АМЕРИКА – не країна грошей, а країна багатства; не 
країна багатих людей, а країна успішних працівників.

Генрі Форд

АМЕРИКАНЦЯ вважають таким, що досяг успіху, якщо 
на утримання уряду він витрачає більше,  ніж на 
утримання дружини і дітей. 

NN
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АНАЛІЗ часто нищить порив, ініціативу: розмелене 
зерно не може ні проростати, ні колоситися.

Анрі Амієль

Інколи навіть скрупульозний АНАЛІЗ проекту не дає 
змоги знайти в ньому місця для інвестицій.

Сергій Нехаєв

Фінансовий АНАЛІЗ – не завжди приємна процедура: 
дає змогу поставити правильний діагноз, наслідки 
якого нерідко можуть бути болісними.

NN

АНАЛІТИКА є засобом подолання інформаційного хаосу.
Ігор Михайлин

АНАЛІТИКА – справа стратегії, факт – справа тактики.
Ігор Михайлин

АНАЛІТИКИ завжди праві, але приблизно. Бухгалтери 
завжди помиляються, але з точністю до копійки.

NN

АНТИКВАРІАТ: зустріч старого мотлоху та нових 
грошей. 

Стівен Лікок

АНТИРЕКЛАМА – також реклама.
Костянтин Кушнер

АРБІТР – це стороння особа, яку запрошують, щоб 
визнати нашу правоту.

NN
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АУДИТОРИ – це загони, що спостерігають за битвою 
з безпечного пагорба, а коли бій закінчено, вони 
спускаються підрахувати загиблих та добити 
багнетами поранених. 

NN

АУКЦІОН – конкуренція покупців замість конкуренції 
продавців.

Віктор Кротов

На моїй пам’яті розпорядник АУКЦІОНУ не збрехав 
ані разу, крім тих випадків, коли це було цілковито 
необхідно.

Джош Біллінґс


