
ПОДЯКИ

Ц я книжка більше схожа на стислу добірку моїх бесід з багатьма 
однодумцями. На жаль, у мене тут зама ло місця і я можу висло-

вити подяку лише частині цієї спільноти. Перш за все, я дуже 
вдячний своїй дружині Пілар Рамос та своєму синові Лукасу Со-
марові Кріппендорфу за натхнення.

Доктору Кетрін Гарріґан, моїй професорці з Колумбійської 
школи бізнесу, яка першою підштовхнула мене до думки, що 
я можу написати книжку. А також іншим, хто надавав мені ака-
демічну підтримку, а серед них окремо варті подяки: доктор Мінг- 
Жер Чен, доктор Костас Маркос (Лондонська школа бізнесу), 
доктор Сумант ра Ґошал (нині покійна, з Лондонської школи біз-
несу), доктор Стів Гейне (Флоридський міжнародний універси-
тет), доктор Алан Карсуд (Флоридський міжнародний університет). 
Дякую моєму батькові, доктору Клаусу Кріппендорфу (Універси-
тет Пенсильванії) за те, що під час наших незліченних цікавих 
розмов навчив мене мислити масштабніше.

Мої колеги з Центру стратегічного навчання, особливо Ана- 
Марія Рівера, додали свої безцінні ідеї та підтримали мої досліджен-
ня. Ця книжка стала набагато сильнішою завдяки ідеям та осяянням 
Дуга М’юїра, Руді Мюллера, Верне Гарніша, Закі Мустафи, Сте-
фанні Вассерстайн, Неда Бовмена, Терези Соммерфельд, Енріке 
Рікельме, Евана Шелана і Маріци Моралес. Мої колишні колеги 
з «McKinsey & Company» продовжують бути моїми наставниками 
та друзями, зокрема Девід Веннер, Жак Антебі, Хуан-Хосе Ґонса-
лес, Бред Гувер, Тім Лукес та Джоанна Поппер.

У своїй спробі ухопити найтонший зміст «Тридцяти шести страта-
гем» так точно, як тільки буду здатен, я дуже розраховував на ма-
леньке коло своїх щедрих друзів. Кін Чен безліч годин пояснював 
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мені кожну стратагему та критикував мої тлумачення. Крістіну Зу 
я вперше запитав про стратегеми в 1999 році, і весь цей час вона 
енергійно відповідала на мої запитання. Тереза Чу, Гаррі Ванґ 
і Алекс Цуї допомогли мені не загубити чітку інтерпретацію ки-
тайської філософії в засадах кожної стратагеми.

Я також дуже вдячний своїй матері, Султані Алам, за натхнення 
і своїй агентці Лорі Ґарпер за настанови.

Кайхан Кріппендорф
Маямі, Флорида

Лютий 2007 року



ПЕРЕДМОВА

У березні 1220 року захисники Бухари припустилися фатальної 
помилки. Це стародавнє мусульманське місто на території, що 

нині є Узбекистаном, стало жертвою одного з найсміливіших вій-
ськових маневрів в історії. Чингісхан вигулькнув, наче нізвідки.

Уперше націлившись на Бухару, він, схоже, дотримувався заве-
деного підходу — спрямовувати своє військо на міста, які стоять 
між його батьківщиною, Монголією, і його метою. Захисники 
Бухари спостерігали за успіхами супротивників, натомість Чин-
гісхан таємно готував наступ, котрий багато хто вважав неможли-
вим. Його військо подолало шлях, який не проходила жодна армія 
світу, — дві тисячі миль горами, пустелями і долинами — і підсту-
пило до Бухари. Від несподіванки місто швидко приєдналося до 
довгого списку перемудрованих Чингісханом.

Як же Чингісхан знайшов варіант, якого ніхто не очікував?
Найвидатніші військові стратеги в історії — Олександр Вели-

кий, Наполеон Бонапарт, Сунь Цзи — перемагали не так завдяки 
силі, як завдяки винахідливості. Вони мали незвичайну здатність 
бачити й обирати стратегічні варіанти, що їх інші ігнорували.

Я вважаю, що в усіх нас є можливість розвинути в себе таку 
стратегічну винахідливість. Ми можемо, маючи потрібні інстру-
менти, наблизитись до дару, який інші отримують від природи.

У цій книжці запропоновано інструментарій, створений згід-
но зі стародавнім китайським текстом під назвою «Тридцять шість 
стратагем», на диво ефективним у стимулюванні творчого ми с-
лення. Тридцять шість метафор тексту — це не просто красиві 
фрази. Вони містять вичерпний словник конкуренції. У стратаге-
мах частіше трапляються слова сходи і гори, а не масштаб і ком-
петенція, але їхня функція така сама, як у вашого словникового 
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запасу: допомогти вам розуміти конкурентне середовище і впли-
вати на нього.

Від 2003 року я спостерігаю, як стратагеми допомагають дося-
гати цілей будь-де, зокрема у перемовинах, зростанні бізнесу, між-
народній експансії, злитті/поглинанні кампаній і політиці. Спо-
діваюся, що ця книжка ще збільшить зростаючу кількість сучасних 
стратегів, які застосовують «Тридцять шість стратагем» для розроб-
ляння інноваційних рішень.
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