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Передмова

 
Перше видання книжки «Домовлятися завжди» походить з моїх семінарів «За столом

переговорів» для старших торговельних представників у сфері універсальних ЕОМ 1980–1982
рр.

Утримувати увагу старших торговельних представників у комп’ютерному секторі було
нелегко. Дехто з них уже отримував понад £100 000 на рік (один навіть заробляв більше, ніж
його лікар!) переважно з продажу дорогого обладнання та аксесуарів до універсальних ЕОМ
великим приватним фірмам і організаціям у державному секторі.

Ці перші слухачі всі до єдиного в навчанні були циніками на півставки – фраза «знову
зайва трата часу» була найменш образливою з усіх, якими вони відповідали на мої привітання,
коли я заходив у клас (більшість дякували мені більш приязно після уроку).

У той час жінок у секторі продажу комп’ютерів найвищого класу було мало, але коли
наприкінці 80-х вони почали з’являтись у великих кількостях, то були більш цілеспрямова-
ними, ніж їхні колеги-чоловіки, і сприймали навчання як зброю в боротьбі з конкурентами
серед чоловіків (а також інших жінок).

І от я, швидко навчаючись, спонукав людей у кімнаті висловлюватись, роздаючи кілька
письмових запитань і запитуючи усно в довільному порядку, що вони робили б у певній ситу-
ації або якою є їхня думка про певну «мудру пораду» стосовно торговельних переговорів. За
одну або дві години важко було встигнути ще щось.

Слухачі постійно просили в мене копії запитань, і це наштовхнуло мене на роздуми. Чому
б не вийти на ширший ринок, видавши ці запитання у вигляді книжки? 1981 року мій семінар
«За столом переговорів» став основою для рукопису книжки «Домовлятися завжди», який я
здав Вів’єн Джеймс, сповненому ентузіазму редакторові видавництва «Сенчері Гатчінсонз».
Коли 1982 року видавництво «Рендом Хаус» придбало відділ «Бізнес Букс», воно залишило в
списку книжку «Домовитись можна про все» (дякую, пане Рендоме!), яка відтак була видана
вдруге (1989), втретє (1997) і зараз вчетверте.

Але 1982 року не всі з ентузіазмом сприйняли книжку «Домовлятися завжди». Один
рецензент в одному діловому виданні зробив недоброзичливий прогноз, що через кілька міся-
ців її продаватимуть за заниженими цінами, – на щастя, цього так і не трапилось! Видавництво
«Рендом Хаус» викупило видання в м’якій обкладинці з вихідними даними Arrow, і відтоді
книжка постійно зміцнювала свої позиції.

На превеликий жаль для рецензента, його журнал стали продавати за заниженими цінами
ще до другого видання книжки «Домовлятися завжди», і я вдячний десяткам тисяч професій-
них перемовників, які придбали цю книжку, за те, що вони довели, що прогноз одного пога-
ного рецензента був хибним.

Для цього, четвертого, видання я переглянув усе в трьох попередніх виданнях, а також
додав новий обраний матеріал зі свого досвіду ведення переговорів з 1972 по 2007 рік для чис-
ленних малих і великих клієнтів. Я також спростив зміст книжки, повернувшись до практич-
ного стилю перших двох видань і попрощавшись з такими її складовими, як «віслюк, овечка,
лисиця і сова», а також з кількома іншими улюбленими персонажами.

Як завжди, прошу вас звертатись до мене із запитаннями щодо змісту книжки «Домов-
лятися завжди» електронною поштою (gavin@negweb.com). Я намагатимусь відповісти протя-
гом кількох днів, якщо не буду надто зайнятим укладанням угод.

За час свого існування книжка «Домовлятися завжди» допомогла залучити чимало
клієнтів компанії «Неґошіейт Лтд» (зараз нею керує Флоренс Кеннеді). Надзвичайно приємно,
що ці запити часто надходять від читачів, яким їхні керівники дали копію книжки «Домовля-
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тися завжди» багато років тому, і тепер вони, будучи начальниками, хочуть ознайомити власну
команду із цим підходом.

Визнання того, що моя робота над цією книжкою не була суто індивідуальною, є конста-
тацією факту, а не вдаваною публічною скромністю. Клієнти надавали мені багато можливо-
стей працювати над їхніми проблемами у веденні переговорів, які я (у ретельно прихованій
формі) використовував.

Мої колеги в компанії «Неґошіейт» – а їх зараз значно більше, ніж на початку, на підтвер-
дження багатьох моїх думок, викладених тут, також надавали ідеї зі свого великого досвіду.
Це, зокрема, ті з них, хто від часу падіння комунізму й донині працює в країнах, де навчають
навичок ведення переговорів та консультування у своїх нових ринкових економіках.

Отже, складаю подяку Саймону Ґарднеру, Роберту Гартнетту, Стіву Гіллу, Єну Тейту,
Сорену Гілліґсое, Чарлзу Джеку, Трефору та Тіні Джоунзам, Джонатану Сімсу, Джеку Квін-
лану, Коліну та Джуді Роузам, Раду Йонеску, Джону Гортону, Вітеку Рихльовські, Рою Вебу
та, звичайно, Флоренс Кеннеді.

Книжка «Домовлятися завжди» говорить «мовою угод», якою послуговуються про-
фесійні перемовники в усьому світі.

Доля автора була б дуже складною без терпіння й підтримки його сім’ї, і я тут не виняток.
Незмінно присвячую книжку «Домовлятися завжди» – як і себе – Патріші.

Ґевін Кеннеді
www.negotiate.co.uk
gavin@negweb.com
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1. Про невловимих кролів, або За якими

критеріями оцінювати свої вміння?
 

Перший рядок рецепта тушкованого кроля – «Спершу зловіть кроля».
Немає сенсу робити інше, поки ми не зробили цього.
Лише ми, економісти, можемо припускати, що ми «його спіймали» (вибачте, це зі старого

жарту про економістів). Спіймати невловимого кроля – лише перший пункт у списку речей,
які вам потрібно зробити, щоб приготувати вечерю.

Але передусім прошу вибачення перед моїми друзями-вегетаріанцями, яким думка про
тушкованого кроля може видатись образливою, – запевняю вас, це лише зручна аналогія
для вступу. Якщо хочете, перший рядок у рецепті морквяного супу – «Спершу назбирайте
моркви». Це завдання виконати набагато легше, ніж ловити кролів, але це не настільки драма-
тичний спосіб донести думку (перепрошую в усіх «морквяників»).

Отже, перш ніж почати заняття із вдосконалення переговорних навичок, ви повинні оці-
нити свої вміння. Мій досвід свідчить: достатньо тесту з одного речення для того, щоб відріз-
нити перемовників з хорошими намірами від тих, які готові подивитися правді в очі й почати
щось змінювати.

Ви можете успішно пройти цей тест (мої вітання!), але не думайте, що випадковий (?)
успіх звільняє вас від подальших дій, тому що це зовсім не так!

У тестах для самоконтролю, наведених у книжці «Домовлятися завжди», саме ваша
інтуїтивна реакція, а не обдумана, виважена відповідь, відіграє більшу роль у навчальній про-
грамі, адже, коли ви маєте справу з рішучим перемовником, інтуїтивна реакція має більше
спільного з діями під час переговорів, тому вона є промовистішою.

Коментувати футбольний матч значно легше, ніж брати в ньому участь – коментатор
бачить, де перебувають інші гравці, але гравець, який біжить до м’яча, бачить лише на кілька
футів перед собою і може втратити нагоду віддати пас колезі, що стоїть на кращій позиції й
опинився фактично перед порожніми воротами, але не має м’яча, щоб забити в них.

Не сумнівайтеся, що вплив будь-якого з цих уроків буде стійкішим, ніж намагання вда-
вати, що у вас є вільний час добре подумати, перш ніж висловити зважене судження. Ваше
завдання не здивувати мене, а перевірити себе.

Отож, щоб не товкти воду в ступі, пройдіть тест зараз і швидко.

 
Тест для самоконтролю № 1

 
Прочитайте нижченаведене речення й одразу дайте відповідь, чи

вважаєте ви його правильним.
І. У переговорах з конфліктним опонентом краще піти на незначні

поступки, щоб досягти домовленості.
А) Правильно.
Б) Неправильно.

Протягом багатьох років, мабуть, 30 000 перемовників з різною біографією, у різних
країнах, носії різних культур і мов, з різним ступенем готовності навчатись, які відвідували
наш майстер-клас, відповідали на це запитання. Переважна більшість з них, 96 %, дали одна-
кову відповідь.

Ця майже одноголосність поширюється навіть на тих, хто відвідував програми інших
викладачів з розвитку переговорних навичок, одна чи дві з яких відомі своєю високою вар-
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тістю. У контексті поданого тесту це наводить на думку, що вони слухали неуважно чи взагалі
не слухали або що їхнім наставникам краще вдається продавати свої курси, ніж навчати хоро-
ших переговорних навичок. Пам’ятайте: не все те золото, що блищить. (Якщо, переплативши
за чергові курси переговорних навичок, ви обрали неправильну відповідь, ви повинні вима-
гати, щоб вам повернули гроші!)

Насамперед я хотів би сказати дещо про навчання і про те, як воно нам вдавалося най-
краще принаймні один раз у житті.

У дитинстві ми навчались, виправляючи свої помилки й хибні уявлення. Так ми навчи-
лись ходити й розмовляти. Ми намагались підвестися й падали стільки разів, скільки було
потрібно, щоб впоратись із цим завданням, водночас зміцнюючи м’язи. Спочатку ми лопотіли
й тільки потім навчилися вимовляти звуки у словах: спершу в іменниках, потім у дієсловах
і прикметниках.

Дорослі допомагали нам встати й виправляли наше нерозбірливе мовлення. Так само,
навчаючись їздити на велосипеді, ми користувалися підтримкою бічних коліс, перш ніж їх
від’єднали і ми поїхали самостійно (і ніколи не втрачали цієї навички, незалежно від того,
скільки часу минуло з останньої поїздки). Отже, це не змагання між мною і вами. Тести для
самоконтролю покликані допомагати вам у навчанні, а не намагатися принизити вас (женіть
від себе цю думку). Вони забезпечують корисний і приємний механізм для заохочення вас
замислитись над тим, як ви ведете переговори наразі, але, оскільки я не можу підлаштувати
кожен урок під кожну окрему особу, я змушений, як під час приготування пуншу для вечірки,
використовувати узагальнений підхід, щоб одночасно досягти кількох цілей.

Отже, якого висновку ви дійшли: це твердження правильне чи неправильне?
На мою думку, це твердження неправильне.
Оскільки більшість опитаних позначають відповідь «правильно», досить часто після ого-

лошення мого вердикту лунає хвиля заперечень. Проте мало хто довго наполягає, що зазначе-
ний вище вибір є слушним, коли вони усвідомлюють, як їхній підхід впливає на інтуїтивну
реакцію під час прийняття рішення. Тим небагатьом особам, які завжди віритимуть, що їхній
вибір був правильним, допомогти неможливо, важка доля чекає на них у справжньому світі
переговорів. Сподіваюсь, вони ніколи не будуть керувати вашим пенсійним фондом!

Отже, перший пункт під час виправлення помилок і хибних уявлень стосовно перего-
ворів: ваші підходи визначають більшість ваших дій під час переговорів. У двосторонній роз-
мові, яка є типовою для переговорів, досить швидкі рішення приймають під тиском. Якщо з
багатьох, часто суперечливих, підходів ви обираєте ті, які містять помилки й хибні уявлення,
ваша поведінка буде менш доречною, ніж після ретельного їх перегляду, описаного в книжці
«Домовлятися завжди».

Тому тест для самоконтролю № 1 є лакмусовим папірцем вашого розуміння переговорів.
Розгляньмо помилки в підходах, яких ви припустилися, обравши варіант «правильно».

(Тим, хто відповів «неправильно», рано пишатися собою, продовжуйте читати, адже ви можете
усвідомити, що це був лише правильний здогад).

Наводжу це твердження ще раз:
«У переговорах з конфліктним опонентом краще поступитись у незначних речах, щоб

досягти домовленості».
На мою думку, воно містить п’ять помилок у підходах:
1. «У переговорах з конфліктним опонентом»
На яку думку вас наводить це твердження? Усі ми іноді мали справу з такою людиною,

яку тільки святий назвав би «конфліктною», а декому з них ми ніколи не втомилися б давати
стусанів!
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Вони можуть бути агресивними, набридливими, галасливими, вони можуть погрожувати
або просто втомлювати. Вони можуть перебивати, вимагати всього для себе і нічого для вас,
відкидати все, що ви пропонуєте, і навіть гірше – постійно змінювати тему.

Додайте до слова «конфліктний» слово «опонент», і у вашому підході вмикається така
передача: «Надалі я не вживатиму слово „опонент“, тому що в контексті переговорів воно
породжує неправильні підходи». Ми не ведемо переговори з «опонентами», хоча наші праг-
нення можуть бути протилежними.

Ми ведемо переговори з партнерами, щоб досягти необхідного нам спільного рішення,
тому що нам потрібна їхня участь у віднайденні найкращої пропозиції для нас обох. Якщо
кожен з нас думатиме лише про найкращі домовленості для себе, це буде тривала боротьба без
розв’язки, поки обидві сторони не змінять свої підходи. Тому нам ніщо не заважає розпочати
з більш доречного налаштування.

У спортивних змаганнях є опоненти, тому що переможець може бути лише один. У фут-
болі перемагає команда, яка заб’є найбільше голів; у тенісі перемагає той, хто набере найбільше
очок; у гольфі (звичайно ж, це викривлено) – той, хто з найменшою кількістю ударів влучить
у 18 лунок. Переможець очевидний.

Але в переговорах це не так. Якщо обидві сторони погоджуються прийняти рішення,
це означає, що вони обидві «перемагають», адже вони обидві отримують щось, що рідко є
рішенням, якого вони прагнули на початку.

Якщо вони не погоджуються, завжди можна сказати «ні». Це не змагання, мета якого –
побачити, хто переможе, а хто програє. Обидві сторони переможуть, коли погодяться, і жодна
не переможе, коли одна або обидві відмовляться.

2. «Краще»
Краще для кого? «Краще» – це порівняння, тому завжди потрібно бути обережним, коли

не сказано, з якої причини кращим є цей варіант. У нашому «лакмусовому папірці» цей варіант
однозначно не кращий, ніж його альтернатива.

3. «Поступитися»
Отакої! Перемовники не поступаються, вони торгуються.
Ігноруйте заяви перемовників, які намагаються залякати вас, щоб ви поступилися

чимось. Це лексика людей, які не можуть наполягти на своєму. Це небезпечна помилка, яка
дезорієнтує вас і змушує забути торгуватися за те, що вам потрібно. Ви не повинні нічим
«поступатися» (будь ласка, вимийте рота після таких слів), якщо не отримуєте нічого у від-
повідь.

Ніколи не поступайтеся ні на йоту (або міліметр) – торгуйтеся за неї!
4. «У незначних речах»
Для кого цей ваш безкоштовний подарунок є незначним? Для вас чи для іншого учас-

ника?
Ця відмінність є визначальною. Якщо він незначний для вас, усе ж важливо враховувати

його вартість для іншого учасника. Те, що для вас є незначним, може мати більшу цінність для
нього. Не будьте повністю зацикленими на собі, думаючи лише про себе.

Якщо ця річ чогось варта для іншого учасника, імовірно, це єдине, що ви можете запро-
понувати; відмовившись від неї, ви залишитесь ні з чим, і досягнення угоди може обійтись вам
дорожче. В основу переговорів покладено обмін.

5. «Щоб досягти домовленості»
Я ціную ваше прагнення досягти домовленості, але прошу вас будьте обережними. Якщо

ви поступитесь чимось, це ще не означає, що таким чином ви викличете готовність домовля-
тися з вами. Конфліктні люди думають інакше. Задирака живе за рахунок того, що ви даєте те,
що йому потрібно, просто так. Нерозуміння цього є ознакою вкрай помилкового бачення.
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Винагороджуючи конфліктну поведінку, ви заохочуєте їх дізнатись, наскільки щедрими
ви можете бути, якщо вони тиснутимуть далі. Подумайте про те, чому вони «конфліктні».
Спалахи гніву спричиняють швидкий відступ (кожна дитина швидко це дізнається від своїх
батьків, а особливо від дідусів і бабусь).

Краще створювати готовність домовлятися шляхом пропозицій, які дають кожному з вас
частину того, що вам потрібно, за рахунок чогось, що потрібно іншій особі. Тому я так визна-
чаю переговори:

Процес, під час якого ми отримуємо те, що нам потрібно, від особи, якій щось потрібно
від нас.

Тепер подумайте про свій вибір у тесті для самоконтролю. У цій книжці на вас чекає
новий тест для самоконтролю на початку кожного розділу. Виконуйте кожен з них за таким
самим принципом: робіть вибір швидко й позначайте свою відповідь. Дозвольте своєму під-
ходу визначити вашу відповідь. Саме про ваші підходи вам потрібно дізнатись, тому що вони
визначають вашу інстинктивну реакцію й поведінку в реальному світі. Наприкінці розділу є
коментарі до тесту для самоконтролю, які пояснюють потенційні переваги й підводні камені
різних відповідей.

Там, де ваші підходи призводять до «неправильного» вибору, вам потрібно знати, чому
вони можуть бути оманливими (на мою думку); якщо ви й далі думаєте, що ваш вибір «пра-
вильний», це нормально. Я не знаю всього, і, можливо, я не взяв до уваги причини, які спону-
кали вас дати таку відповідь у кожному випадку. Головне – щоб перед вами було завдання і
щоб ви обдумували ці питання.

Так, ви дізнаєтесь багато про себе, перш ніж завершите останній тест для самоконтролю,
і вже це може зробити з вас кращого перемовника.

 
Тест для самоконтролю № 2

 
1. У мене значний досвід ведення переговорів.
а) Це твердження правильне.
б) Це твердження неправильне.
в) Важко відповісти.

2. Перемовник зацікавлений лише в тому, щоб перемогти.
а) Це твердження правильне.
б) Це твердження неправильне.
в) Важко відповісти.
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2. Про цінність капусти, або Чому ви

втратили свою егоцентричну наполегливість
 

Ви почали відстоювати свої інтереси в переговорах на кухні, а не в конференц-залі. Ви
вели переговори вдома, перш ніж перейти на наступний рівень шкільного двору і зіткнутись
з найсуворішим викликом – іншими дітьми! Там ви навчилися брати на себе відповідальність
за свою долю або дозволити іншим вирішувати її, іноді зазнаючи поразки в обох випадках.

Отже, задовго до того, як ви почали займатися бізнесом, ви намагались отримати те,
що вам потрібно, ще з пелюшок (підгузків). Чим був цей ваш плач, як не пропозицією угоди:
«Якщо ти мене нагодуєш, висушиш, я перестану плакати і навіть усміхнусь»?

Невдовзі ви навчились вести переговори більш продумано і ваші вимоги стали складні-
шими. Також ви обережніше обирали партнерів для переговорів: хто з дорослих регулярно дає
вам те, що ви просите? Ви вибірково досягали таких рівнів прихованого змісту, які цінують
серед професіоналів у сфері безпосереднього маркетингу (коли мова йде не про їхніх дітей).
Більшість цього ви навчилися ще до досягнення чотирирічного віку.

Ви дізналися, що найкращий час, аби попросити в когось бажане, – перед самим почат-
ком футбольного матчу або мильної опери по телевізору. Дорослі або брати чи сестри, які за
вами доглядали, зробили б для вас значно більше в цей момент, аби тільки ви замовкли або
зникли з-перед очей, ніж після початку їхньої улюбленої передачі. Але, мабуть, їхня реакція
була б негативною, якби ви переривали їхню розмову з відвідувачами своїми невчасними про-
ханнями.

Ви дізналися, що дідусі й бабусі зазвичай найбільш схильні виконувати ваші прохання, і
швидко вивчили, наскільки ці прохання можна завищувати. Ви навчилися обирати правильний
момент, щоб підійти до одного з дорослих, а не до іншого. Ви дізнались, як отримати те, що
ви хочете, від одного з дорослих, коли вони «воюють» між собою, особливо якщо усмішкою
чи обіймами натякнути йому, що ви на його боці.

 
Знайомтесь, найкращі перемовники у світі:

 
Діти
• знають, що їм потрібно;
• знають, як це отримати (розкусили батьків задовго до того, як

навчились читати);
• ні перед чим не зупиняться, щоб отримати потрібне;
• їм не притаманне відчуття сорому, розкаяння й вини;
• не виявляють співчуття, якщо це допоможе їм отримати потрібне;
• вважають, що батьки – це ріг достатку з усілякими смаколиками;
• ніколи не думають про своє майбутнє.

Батьки
• безсистемно йдуть/не йдуть на поступки своїм дітям;
• йдуть на поступки одне одному;
• почуваються відповідальними;
• відчувають розкаяння;
• почуваються винними (відповідно поводяться);
• стають джерелом людської доброти;
• є бездонним колодязем більшості речей;
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• непокояться про своє майбутнє;
• є експертами з виховання чужих дітей.

Результат?
Діти «перемагають» частіше, ніж «програють».

Розгляньмо повсякденні переговори між Анною та її трирічною донькою.
Саманта не їсть капусту у своїй тарілці, тому що, як вона стверджує, «наїлась». Анна, у

свою чергу, цілком справедливо вважає, що капуста – важлива частина «збалансованої дієти»
Саманти, але не хоче починати з нею дискусію про «роль капусти в харчуванні».

Тому вона вдалась до переговорів, знаючи, що Саманта обожнює морозиво. Анна заявила
Саманті: якщо вона не з’їсть всю капусту, не отримає морозива. На очах у Саманти виступили
сльози, м’язи на лобі напружилися, виражаючи рішучість. Вона відмовилась їсти капусту, але
вимагала морозива. Анна безрезультатно зауважила, що, за її ж словами, Саманта «наїлась»,
але не настільки, щоб для морозива не лишалось місця. Саманта проігнорувала цю невідпо-
відність, вочевидь вважаючи, що цілком можливо наїстись настільки, щоб не їсти капусту, але
не морозиво.

Анна спробувала іншу пропозицію. «Добре, – сказала вона, – якщо ти будеш дуже слух-
няною дівчинкою і з’їси чотири ложки капусти, отримаєш трошки морозива». Саманта похи-
тала головою і відсунула тарілку з капустою.

Анна вирішила, що було б непогано дістати морозиво з холодильника, щоб воно споку-
шало Саманту як нагорода за з’їдену капусту. «Гаразд! – сказала вона, бачачи, що Саманта
ігнорує капусту та морозиво. – Може, дві ложки?..»

Нічого не сталося. Анна підсунула Саманті її тарілку з капустою і сказала: «Одна ложка,
і тоді можеш взяти стільки морозива, скільки з’їси!»

Саманта відповіла невербально. Вона закрила очі руками, вперто відмовляючись диви-
тись на тарілку. «Хай йому грець, Саманто! – вигукнула Анна. – Подивись на капусту і можеш
їсти морозиво!»

Що ви думаєте про тактику ведення переговорів Анни і Саманти? Хто «переміг»?
Саманта отримала те, що хотіла, не знаючи, наскільки її маму засмучує ця «незбалансо-

вана» дієта. Саманта цілеспрямовано відстоювала свої інтереси, а Анна могла б підняти ставки,
повністю заборонивши морозиво, шоколад і газовані напої. Вона «перемагала» б протягом
кількох років, поки Саманта не пішла б до школи і не зробила б свій вибір у шкільній їдальні.
Мій друг, який організовує постачання продуктів для великого державного органу в Шотлан-
дії, повідомив, що найбільше «шкідливих» продуктів купують діти з «правильних» сімей, у
яких вони заборонені.

Ця безжалісна рішучість у відстоюванні своїх інтересів зазвичай втрачається, коли ми
стаємо дорослими. Щось відбувається в цьому процесі. Більшість переходить від цілковитого
дитячого егоїзму до абсолютно поступливого дорослого, який «віддає», а не «бере». Після
перемог у «капустяних» війнах ми стаємо людьми, які з’їдають забагато «капусти» щоразу,
коли хтось стає у нас на шляху до отримання того, що ми хочемо.

Що ж трапилось? Почнімо з того, що Саманті вдалося застосувати свою егоїстичну так-
тику «бери все» до своєї мами винятково тому, що мама її безмежно любить і піддається емо-
ційному шантажу. Але у великому світі, починаючи з дитсадка і до старших класів, вона зустрі-
чатиме зовсім несхожий вид, відомий під назвою «інші люди».

Більшість не терпітиме її вибриків взагалі, а друзі, які в неї з’являться, швидко втом-
ляться від них. Вона, як і більшість дітей, пройде велику школу «стриманості» з різними
варіантами поєднувати егоїзм і поступливість і відповідно поводитися усе своє подальше
життя.
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Перш ніж Саманта стане підлітком, її стиль ведення переговорів буде очевидним. Хіба
залицяння підлітків – це не експеримент із ведення серійних переговорів? Дехто з них прий-
має жахливі рішення, рани від яких більшості, але не всім, вдасться залікувати. Більшість про-
сто приймає рішення, які іноді поступаються тому, що вони називають прийняттям кращих
рішень. Це життя.

Ритуали змінюються відтоді, як ви вели переговори з турботливими батьками, до того
часу, коли ви маєте справу з підлітками, які не так доброзичливо налаштовані до вас і ваших
бажань, а деяким до них зовсім байдуже. Дехто з них може сказати «люблю», а потім раптово
покинути вас заради когось іншого. Так було завжди. Можливо, спричинений таким чином
неспокій зараз не більше, ніж спогад. Але в той час це була перевірка вашої стійкості.

Десь під час цих романтичних переговорів з вами трапилось дві речі.
По-перше, ви втратили впертість дитини-перемовника. Ви навчилися підлаштовувати

свої вимоги, щоб отримати негайний результат від того, що ви хотіли. Ви навчилися врахову-
вати бажання інших.

По-друге, ви навчилися вести переговори із собою. Саме тут бере початок ваша вкорінена
схильність відступати. Цю поведінку вам необхідно виправити. Ви повинні знову почати вести
переговори з іншими, а не з собою.

Якщо вам не вдалось отримати бажане, ви обмежилися тим, що змогли отримати. Ви самі
вирішили, що потрібно знизити вимоги, і коли те, що у вас є, не те, що вам потрібно, ви дізнає-
тесь його справжню ціну. Життя – це не тільки «капуста» або «морозиво». Одне поєднується
з іншим. Те, що ви вважаєте «морозивом», може бути «капустою» для іншого перемовника.

Мистецтво ведення переговорів полягає в досягненні балансу між «морозивом» і «капу-
стою», бо для одного «морозиво» – це те, що у вас є у вигляді «капусти». Він цінує вашу «капу-
сту» більше, ніж те, що мусить віддати вам натомість.

Мистецтво укладення угод, як каже Дональд Трамп, полягає у виявленні того, що
потрібно іншій стороні, бо якщо воно у вас є, «угода у вас у кишені» (якщо вона вам потрібна).

Ваша мета як дорослої людини – не «перемогти», а досягти успіху. Ви не програєте, якщо
досягнете успіху, і вони також, адже, якщо ви обоє укладаєте угоду, це успіх для вас обох.
Пам’ятайте: у переговорах ми отримуємо те, що нам потрібно, від особи, якій потрібно щось
від нас.

Книжка «Домовлятися завжди» відновлює елемент цілеспрямованості у вмінні вести
переговори, яке ви втратили, ставши дорослими у світі дорослих, налаштовує вас на практику
ведення переговорів дорослих. Завдання не «перемогти» або «здатись», а отримати те, що вам
потрібно, торгуючись з ними за щось, що потрібно їм.

 
Коментарі до тесту для самоконтролю № 2

 
1. У мене значний досвід ведення переговорів.
а) Це твердження правильне. Так, за умови, що ваш вік більший, ніж

кілька днів. Ви вели переговори протягом всього свого свідомого життя,
здебільшого навіть не замислюючись про це.

б) Це твердження неправильне. Можливо, ви плутаєте брак
професійного досвіду ведення переговорів, наприклад, на новій роботі, з усім
досвідом ведення переговорів з дитинства. Подумайте про це. Вочевидь, ви
ведете переговори частіше, ніж думаєте.

в) Важко відповісти. Якщо ви задумались, чи є у вас досвід ведення
переговорів, ви маєте спробувати зрозуміти, що ви робите несвідомо. Невже
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ви ніколи не обмінювали комікси на бейдж, лялькову сукню на довгі рукавички
для ляльки?

2. Перемовник зацікавлений лише в тому, щоб перемогти.
а) Це твердження правильне. Ні. Бути зацікавленим лише в перемозі –

погана ідея, але це не означає, що вас повинна цікавити лише поразка. Ми поки
що не обговорили, що ми маємо на увазі під словом «перемогти».

б) Це твердження неправильне. Так, якщо вас цікавить лише «перемога»,
ви втратите угоди, які могли б укласти. Для вас значно краще і мудріше бути
зацікавленим лише в досягненні успіху.

в) Важко відповісти. Це типово для школи обережних роботяг під назвою
«залежить від ситуації», але в цьому випадку це не так. Див. пункт а).

 
Тест для самоконтролю № 3

 
1.  Ви хочете продати свою яхту і знаєте, що вам дуже пощастить,

якщо отримаєте за неї більше, ніж £300 000. Поки ви плануєте розмістити
оголошення, підходить зацікавлений яхтсмен і пропонує за ваш човен £330
000 відразу готівкою. Ваші дії?

а) Одразу погоджуєтесь.
б) Кажете почекати, поки ви розмістите оголошення.
в) Пропонуєте свою ціну (торгуєтесь).

2. Ви обираєте яхту на ринку, і вам подобається «Ізобель», вартість якої
в оголошенні – £355 000. Ви можете зібрати не більше £330 000. Ви знаходите
власника в елінгу і мимохідь кажете про своє зацікавлення. Ви зазначаєте, що
можете назбирати £330 000. Він погоджується продати вам «Ізобель» за цю
суму. Це:

а) угода, від якої неможливо відмовитись;
б) неприємна ситуація;
в) нагода відсвяткувати вдалу покупку.
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3. Найгірше, що ви можете зробити для

перемовника, або Як не укласти вдалу угоду
 

Яку найгіршу ведмежу послугу ви можете зробити для перемовника?
Перемовники часто називають різні версії таких фраз:
«Образити його»,
«Роздратувати його»,
«Звернутись до його начальника без його відома»,
«Виставити його дурнем».
Усього цього потрібно уникати, але в цьому списку немає найгіршого, що ви можете

зробити для перемовника.
Найгірше, що ви можете зробити, – прийняти його першу пропозицію!
Чому настільки погано приймати першу пропозицію перемовника, особливо якщо ця

пропозиція «занадто хороша, щоб від неї відмовлятись»?
Молодші торговельні агенти найбільш схильні бездумно піддаватись мантрі «пропози-

ція, від якої я не міг відмовитись». Частково це наслідок підготовки торговельних агентів,
яка перетворює їх на людей, що приймають замовлення. «Замовлення, будь-яке замовлення і
тільки замовлення», – вбивають їм у голови інструктори, які давно вже поза справами, забува-
ючи так само голосно повторювати важливішу ідею про прибутковість. Випускники цих про-
грам з підготовки торговельного персоналу перетворюються на запрограмованих футболістів,
які знають тільки те, що потрібно забивати голи, – навіть автоголи! – тому що їхній програміст
забув врахувати відмінність.

Також частково молодші торговельні агенти припускаються принципової помилки, прий-
маючи першу пропозицію через брак досвіду. Коли виконано складне завдання (торгівля рідко
коли є легкою), завжди виникає ейфорія, і ті з вас, хто пройшов «хрещення» холодними дзвін-
ками, знають, як важко буває отримати перше замовлення від потенційного клієнта.

Ейфорія (або полегшення) від того, що хтось хоче здійснити покупку, змушує молодших
торговельних агентів відповідати «так» на першу пропозицію. Вони підписують договір і вті-
кають. Саме тому жінки часто є кращими перемовниками: вони навчаються ще на колінах у
матері ніколи не приймати від чоловіка першу пропозицію.

Якби ця схильність приймати першу пропозицію поширювалась лише на недосвідчених
працівників, це була б незначна проблема, яка виправлялась би сама собою з плином часу.
Торговельні агенти набувають досвіду – а якщо не можуть або не хочуть цього робити, зміню-
ють роботу, – і їхній досвід підказує їм, що завжди потрібно піддавати сумніву першу пропо-
зицію перемовника.

Як не дивно, прийняття першої пропозиції поширене серед перемовників, при цьому
багато з них є фахівцями із суттєвим досвідом (в основному серійним повтором перших пере-
говорів). Це дає вам можливість покращити свою роботу, тому що в близькому майбутньому
перед вами напевне постане виклик утриматись від першої пропозиції і, можливо, ви захочете
прийняти її або, ще гірше, постраждаєте від того, що хтось прийме вашу першу пропозицію.

Дозвольте мені проілюструвати травму, якої завдало моєму другові прийняття першої
пропозиції. Він жив на заході Шотландії, де є багато хороших яхт-клубів, якими опікується
широкий спектр представників громади. Як і всюди в житті, є різні рівні достатку серед влас-
ників найдорожчих човнів і скромніших шлюпок, але також можна спостерігати дружні сто-
сунки без поділу на класи.

Розмір і місткість човна в цих колах допомагає визначити соціальне становище власника.
Це наша фатальна слабкість, але мало кому вдається її уникнути, – саме тому хтось описав чов-
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нярство як дірку в морі, у яку власник висипає гроші. Дехто купує човни заради задоволення
від вітрильного спорту, внаслідок чого на заході Шотландії є експерти з керування човном за
дуже сильного восьмибального вітру, у той час як на Бермудських островах або в Середзем-
ному морі все зводиться до засмагання. Власне, у Сен-Тропе у Франції люди платять тисячі
доларів, щоб винайняти човен на кілька днів, при цьому не маючи жодного наміру виходити
з гавані. Орендатори найдорожчих човнів сидять на палубі, насолоджуючись шампанським і
спостерігаючи за юрбами людей на пристані, які дивляться на те, як вони потягують ігристе
вино на палубі.

 
Обережно з першими пропозиціями

 
Нетерплячий гуртовий продавець годинників з досвідом ведення

переговорів із сільськими роздрібними клієнтами вирішив обходитись без
торгів, обговорення й обміну пропозиціями й відразу переходити до ціни, про
яку вони з покупцем домовились минулого разу.

Він випробував свій план під час першої поїздки, зійшовши з
національної траси в Катскільських горах. «Заощадьмо купу часу і зусиль, –
сказав він власникові, – і відмовмось від ритуальних торгів з моєю найвищою
ціною і вашою найнижчою».

Покупець сприйняв ці слова з підозрою, але не сказав нічого. Продавець
прийняв це за згоду і продовжив. «Гаразд! – сказав він. – Я назву вам мою
абсолютну мінімальну ціну – без жартів, без накрутки, і ви скажете мені,
скільки годинників ви хочете за таку ціну. Потім ми можемо розрахуватись і
піти разом рибалити цього сонячного дня».

Він почав зі своєї мінімальної ціни, значно нижчої, ніж та, про яку вони
домовились минулого разу. Ця ціна була досить вигідною, щоб покупець трохи
відтанув.

Але той не сказав нічого.
«Скільки годинників ви хочете за цю мою мінімальну ціну?» – запитав

продавець годинників у покупця.
«Жодного», – відповів покупець.
«Жодного? – перепитав продавець. – Ця ціна краща, ніж та, яка була

минулого року, і це моя абсолютно мінімальна ціна. Тож скільки ви хочете?»
«Ви, мабуть, думаєте, що ми, сільські люди, дурні, – відповів покупець.

– Я давно вже знаю, що будь-який містянин, який каже, що починає зі своєї
абсолютної мінімальної ціни, усе ж може скинути більше, перш ніж дійде до
справді найнижчої ціни. І навіть якщо ми дійдемо до цієї ціни, я можу сказати
вам, що мені взагалі не потрібні годинники».

Вони торгувалися цілий день, і набагато пізніше після заходу сонця
абсолютно мінімальна ціна продавця не покривала витрати на бензин для
подорожі.

Так він дізнався, що селяни ніколи не приймають першу пропозицію
містянина (або будь-кого іншого); отже, надалі він догоджав їм, даючи
можливість поторгуватись.

Вочевидь, власники задовольняють якусь глибинну внутрішню племінну потребу своїх
клієнтів, тому, не соромлячись, беруть за це нечувані гроші.

Повертаючись до Шотландії, повірений із Ґлазґо із середнім рівнем доходу (Анґус Мак-
Тейвіш) хотів купити більший човен, і йому сподобався той, який продавали у газеті його
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клубу, – він належав комодору (еквівалент капітана гольф-клубу). У газеті було написано, що
комодор, ще один повірений із Ґлазґо, просив £353 000 за свій човен під назвою «Ізобель».
Він, значно заможніший за Анґуса, також хотів купити більший човен.

Анґус міг назбирати на купівлю човна комодора не більше £335 000. Цю суму він зібрав,
отримавши гроші за продаж маленького човна минулого місяця і знявши готівку в банку.
Одного дня він був у клубі й розмовляв з комодором. Мова зайшла про більші човни, й Анґус
висловив своє зацікавлення в човні комодора. Комодор сказав, що він з радістю продав би свій
човен Анґусу, адже він «і Енн – такі хороші члени клубу».

Анґус вагався, але вирішив зізнатись: «Я можу запропонувати вам максимум £333 000
за ваш човен, але ж ви, мабуть, на це не пристанете?»

І як же він був вражений, коли комодор відповів: «Гаразд, Анґусе, я продам вам свій
човен за £333 000». Вони потисли один одному руки (у Шотландії усні домовленості мають
юридичну силу).

Уже за кілька хвилин в Анґуса виникли сумніви щодо цієї угоди. Власне, він почу-
вався зле через всю цю справу. Замість того, щоб побігти розповісти дружині Енн (вона теж
дуже любила вітрильний спорт) хороші новини про придбання човна комодора «Ізобель», він
вагався, чи правильно вчинив.

Що скаже Енн (також повірений), коли дізнається, що він придбав човен вартістю £353
000 всього за £333 000? Вона напевно запитає, скільки тривали переговори і на які поступки
кожен з них пішов, щоб досягти домовленості. Якщо в ін скаже Енн, що вони потисли руки
через 15 секунд, вона скептично поставиться або до справжньої суми, яку він заплатив, або
до стану «Ізобель».

Власне, Анґус міг би назвати всі дефекти цього човна – нічого серйозного, вони часто на
ньому плавали, – тож він почав непокоїтись через якісь невідомі йому недоліки. До укладення
угоди він був готовий ігнорувати їх, навіть змиритись з ними, але після угоди, укладеної за 15
секунд, вони не йшли йому з голови. Насамперед його надзвичайно пригнічувало прийняття
комодором його першої пропозиції. Анґус думав, чи не буде його покупка котом у мішку.

Як поставиться Енн до того, як він повівся, чи, точніше, до того, як комодор повівся з
ним? Навряд чи вона буде в захваті від дій Анґуса. Страхи її матері здійсняться – за кожним
успішним чоловіком стоїть здивована теща.

Для Анґуса роки нервувань лише починалися. Нарівні з будинками човни – основна
стаття витрат цього соціального кола. Чи варто було йому починати з £320 000 або (чому б і
ні?) з £300 000? Незнання не давало йому спокою.

Як вплинуло на Анґуса те, що комодор прийняв його першу пропозицію?
Без сумніву, комодор змусив його почуватися нещасним. Він перетворив вдалу покупку

на сумнівну угоду. Він піддав сумніву впевненість Анґуса як перемовника. Таким же був наслі-
док і для нього. Він так і не дізнався, чи міг Анґус запропонувати кращу ціну. Якби комодор
поставився до Анґуса з повагою, вони обоє почувались би щасливими, навіть якби в результаті
він отримав ті самі £333 000, на які погодився, або якби Анґусу довелось заплатити більше,
ніж він пропонував спочатку.

Як комодор міг би досягти ситуації, коли угода була б укладена на менш вигідних фінан-
сових умовах, ніж ті, на які він погодився за п’ятнадцять секунд?

Подумайте, що трапилось би, якби комодор почав торгуватись з Анґусом у відповідь на
його першу пропозицію заплатити £333 000. Тут важливо не те, як він торгується, а власне
факт торгів. Припустімо, що після торгів належної тривалості він переконає Анґуса підвищити
суму з £333 000 до £335 000 або навіть більше, змусивши його позичити трохи грошей у тещі.
Якби вони домовились про вищу ціну, ніж перша пропозиція, чи був би Анґус щасливішим?

Так! Він помчав би додому розповісти дружині про свої «чудові переговори» – він при-
дбав «Ізобель» лише за £335 000 – «за такі гроші це просто знахідка». Він би звів до мінімуму
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«незначні недоліки» човна («звичні потертості, загалом, човен міцний, як панцерник») і пок-
ращив би імідж сімейства таким «величним човном» – «на заздрість сусідам з їхніми відпуст-
ками в Сен-Тропе!». Отже, він дуже пишався б собою.

Пишався б собою і комодор. Він виторгував кращу ціну, ніж та, яку спочатку запропону-
вав Анґус. Він отримав би додаткові £2 000 (або навіть більше). Його дружина була б задово-
лена або принаймні менш не задоволена таким результатом. Він би підтвердив свої здібності
перемовника.

Так було б навіть у тому разі, якби угода була укладена на початкову суму. Як так?
Якби комодор торгувався і виявив, що не може підняти ціну, але хоча б спробував би

домовитися про кращі умови (наприклад, «депозит у готівці зараз і решта до п’ятниці», «сам
човен без усього рухомого майна і без GPS»), він змусив би Анґуса заслужити цю угоду. А
заслужена угода приносить більше задоволення. Я знаю, бо Анґус мені про це розповідав.

Неправильною була не фінансова сторона угоди, а те, як її узгодили. 25 років по тому,
коли я востаннє бачив Анґуса (він помер минулого серпня), осад від угоди залишався, адже
він і далі розповідав мені про те, як він придбав «Ізобель» (як і багато інших жертв прийняття
першої пропозиції, він звинувачував себе). Оскільки він плавав на «Ізобель» до кінця життя,
я підозрюю, що Анґус зрештою подолав свої застереження.

Перемовники очікують, що потрібно вести перемовини. Якщо хтось цього не усвідомлює,
їм здається, що їх ошукали. Перша пропозиція, прийнята без обговорення, піддає сумніву їхню
впевненість як в угоді, так і в самих собі.

Якщо перша угода є прийнятною, яку ще угоду можна було б прийняти, якби спершу
обговорили її?

 
Коментарі до тесту для самоконтролю № 3

 
1.  Ви хочете продати свою яхту і знаєте, що вам дуже пощастить,

якщо отримаєте за неї більше, ніж £300 000. Поки ви плануєте розмістити
оголошення, підходить зацікавлений яхтсмен і пропонує за ваш човен £330
000 готівкою одразу. Ваші дії?

а) Одразу погоджуєтесь. Ні. Ви думаєте лише про прибуток на основі
ваших уявлень про вартість човна. Вартість речі, виставленої на продаж,
визначає ринок, а не особа, яка її продає, остаточну вартість придбання
встановлюють покупці. Ви не враховуєте проблеми, спричинені прийняттям
першої пропозиції. Завжди піддавайте сумніву першу пропозицію.

б) Кажете почекати, поки ви розмістите оголошення. Ні. Що це за
божевілля? Він уже пропонує більше, ніж ви просили, і відправити його ні з
чим нерозумно. Він може знайти кращий човен і придбати його. Так, можливо,
вам звідкись надійде краща пропозиція, а можливо, і ні.

в) Пропонуєте свою ціну (торгуєтесь). Так. Те, як ви торгуєтесь,
менш важливо, ніж власне факт ведення вами торгів. Обґрунтовуйте
свою пропозицію продажу з урахуванням таких чинників, як оснащення
човна, вітрила, плата за швартування в цьому кварталі або дата, на яку
заплановано передавання («ми беремо участь у перегонах острова Малл
наступного місяця і хочемо змагатись в цьому класі» чи щось подібне).
Змусьте його заслужити швидке прийняття вами запропонованої ним
найнижчої ціни. Торги в будь-якій формі є кращою опцією для вас. Це не
означає, що потрібно витрачати на це багато часу. Ви можете спробувати
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перевірити ціну, запропоновану покупцем, щоб дізнатись, чи може він її
підвищити. Тут має значення спроба, а не результат.

2. Ви обираєте яхту на ринку, і вам подобається «Ізобель», вартість якої
в оголошенні – £355 000. Ви можете зібрати не більше £330 000. Ви знаходите
власника в елінгу і мимохідь кажете про своє зацікавлення. Ви зазначаєте, що
можете назбирати £330 000. Він погоджується продати вам «Ізобель» за цю
суму. Це:

а) Угода, від якої неможливо відмовитись? Неправильно, у цьому разі ви
поводитесь як імпульсивний, а не вдумливий перемовник.

б) Неприємна ситуація? Так. Яку нижчу ціну він міг би прийняти? Що
не так з «Ізобель», що він так швидко скинув ціну? Можливо, ви ніколи точно
не дізнаєтесь, чи це була настільки хороша угода, і це незнання може в
майбутньому псувати вам задоволення. Найнагальнішою вашою проблемою
буде пояснити це своїм рідним і другій половинці.

в) Нагода відсвяткувати вдалу покупку? Ні. Звідки ви знаєте, що це вдала
покупка? Цілком можливо, що в майбутньому ця покупка виявиться дуже
вдалою, але може бути так, що вона принесе вам тільки проблеми й витрати,
коли ви намагатиметесь виправити її не дуже очевидні дефекти, не кажучи
вже про ваше занепокоєння щодо них.

 
Тест для самоконтролю № 4

 
1. Ви в ресторані в компанії друзів святкуєте день народження вашого

партнера. Працівники ресторану ігнорують вас протягом більш ніж двадцяти
хвилин, незважаючи на те, що ви замовили стіл і приїхали вчасно. Ваші дії?

а) Скаржитесь на затримку офіціанту, який проходить повз.
б) Знаходите головного офіціанта і скаржитесь йому на затримку.
в) Говорите головному офіціанту, що ви хочете отримати пляшку вина

як компенсацію для ваших гостей, поки вони чекають.
г) Просите про зустріч із власником, щоб поскаржитись йому на

затримку.

2. Ви працюєте у відділі торговельних операцій протягом двох років, і
вам стало відомо, що деяким з ваших колег платять більше, ніж вам, а один з
них працює лише шість місяців. Ваші дії?

а) Скаржитесь своєму керівникові на те, як до вас ставляться, і заявляєте,
що заслуговуєте на підвищення заробітної платні.

б) Розповідаєте йому, наскільки ви кращі за нового працівника.
в) Пропонуєте йому визначити критерії, за якими він збільшуватиме вам

заробітну платню.
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4. Чому скаржитись і вести переговори – не одне і те

саме, або Як не слід спілкуватися з персоналом готелю
 

Чи доводилось вам колись мати справу з чиєюсь некомпетентністю або байдужістю до
ваших потреб? Звичайно так! Люди підводять нас. Власне, єдине, що достеменно відомо про
деяких людей, – це те, що вони постійно нас підводять. У судах, які займаються розлученнями,
є безліч скарг на порушені обіцянки, нездійснені очікування та невтілені мрії.

І не лише в таких судах. Посидьте в будь-якому суді протягом кількох годин і поспостері-
гайте за позивачами, які вимагають відшкодування дійсних або уявних помилок тих, з ким
вони із задоволенням співпрацювали, поки не грянув грім.

Короткі соломинки розподілені в настільки довільному порядку, що кожен з нас може
рано чи пізно витягнути одну з них, і не лише в бізнесі. Вона може дістатись вам вдома, у
ресторані, готелі або барі, в аеропорті, коли здаєте багаж, у театральній касі, на пункті пас-
портного контролю, біля магазинного прилавку, на стоянці таксі або у вашому батьківському
комітеті. Завжди, коли Джо зустрічає Саллі, є можливість, що один із них або обоє знайдуть
підставу (справжню або уявну) поскаржитись на щось, що робить або не робить інший всу-
переч їхнім очікуванням. (Додайте сюди їхню рідню й отримаєте вибухову суміш, особливо
після порушення сімейного «перемир’я» під час весілля, похорону або дня народження.)

Не треба вірити мені на слово! Скільки годин минуло відтоді, як ви востаннє думали про
підставу поскаржитись на щось або на когось? Якщо ваша відповідь – більше восьми, тоді у
вас або божественне походження, або ви спали (і, я впевнений, вам снилось, що ви хотіли на
щось поскаржитись). Скарги є частиною соціальної взаємодії людей.

Я не закликаю вас до поміркованості у ваших скаргах – аж ніяк: якщо тільки демонстру-
вання королем Канутом1 обмеженості влади сильних світу цього, нездатних керувати хвилями,
не було марним, у нас немає ні вибору, ні надії змінити людську природу. Моя мета зовсім
інша. Вона полягає в покращенні ефективності ваших скарг на помилки інших, пропонуючи
їм альтернативу варіантові відправити вас геть.

 
Телефонуйте не їм, а нам

 
Одна будівельна компанія, яка працювала на швидкозмінних ринках,

дуже залежала від інформації про свій фінансовий статус. Це було особливо
важливо щодня під час першої години роботи. Їм потрібно було знати про своє
фінансове становище, щоб розпоряджатися коштами.

Якщо на ранок коштів на рахунку залишилось мало, їм потрібно було
знати про це, перш ніж укладати угоди з нерухомістю, на той випадок, якщо
їм доведеться позичати «гарячі» гроші під великі відсотки, щоб заповнити
прогалини. Компанія такого виду, яка більше ніж кілька разів на рік виходить
на ринок тимчасових позик, може стати об’єктом небезпечних припущень.

Однак коли їхнім фінансистам стало дедалі важче зв’язуватися із
місцевим банком рано-вранці, виникла проблема. Це спричинило напруження
між довідковою службою банку та фінансистами фірми. Відносини зіпсувались

1 Канут Великий – король Англії (1016–1035), персонаж легенди, записаної Генріхом Хантінгдонським, згідно з якою
Канут у відповідь своїм придворним, які називали його «повелителем морів», продемонстрував свою нездатність наказувати
хвилям. Цей образ часто використовують як метафору на позначення неможливості вплинути на хід подій. (Тут і далі прим.
пер., якщо не зазначено інше.)
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настільки, що почала назрівати необхідність перевести рахунок в інший банк
на підставі «некомпетентності», «затримок» та «повільного обслуговування»
цього банку. Була організована кризова зустріч з банком, і фінансисти провели
вихідні, документуючи нещодавні недоліки в роботі банку за минулі два місяці
та підраховуючи пов’язані з цим витрати.

Уранці того дня, на який було заплановано зустріч, директор фірми
(мільярдер, який «зробив себе сам»), повністю відмовився від цього підходу
своїх штатних фінансистів і викинув об’ємний звіт та супутні документи
в смітник. Натомість він запитав у них, яким чином їхні потреби можуть
бути задоволені в цьому або в новому банку. Як відповідь він запропонував
попросити працівників банку телефонувати фінансистам щоранку о 9:05 на
спеціальну лінію замість того, щоб фінансисти безрезультатно намагались
зв’язатися із ними.

Згодом банк охоче пристав на цю пропозицію. Запропоноване рішення
спрацювало, але якби фінансисти фірми пішли на цю зустріч, озброєні своїми
звинуваченнями, то виникла б прикра суперечка.

Не всі відносини між перемовниками приємні та легкі. Іноді вони стають ворожими, і не
лише в промислових або міжнародних сферах. Комерційні угоди зазнають краху, коли одна зі
сторін вважає, що інша в той чи інший спосіб порушує зобов’язання. Обіцянки не виконують,
доставки не завжди здійснюються згідно з графіком, не спрацьовує контроль якості, результати
не відповідають технічному завданню, а прибуток може виявитись меншим, ніж ви очікували.

Укладення угоди є лише частиною комерційних відносин, інша частина – це її втілення.
У складних виробничих процесах є багато нагод не виправдати сподівання, до того ж потрібно
знайти спосіб узгодити взаємовиключні інтереси, які виникають після підписання договору.

Коли виникають труднощі в бізнесі або в особистому житті, більшість людей натрапляють
на проблему, яка полягає в неймовірному вмінні робити те, що є найменш важливим для них,
водночас виявляючи дивовижну нездатність робити саме те, що має значення.

Майже всі без винятку люди якнайкраще проявляють себе у власне механізмі викладення
скарг; вони чудово готуються скаржитись, саме тому це в них добре виходить, особливо коли
їхнє невдоволення пов’язане з, як вони вважають, певною образою або коли їм здається, що
присутня певна несправедливість. Проте їм не дуже вдається підготувати якесь розв’язання
своєї скарги. Власне, у них зазвичай зовсім немає ідей щодо їхнього найважливішого інтересу,
а саме виправлення завданої їм шкоди. Саме тому я закликаю:

Не просто скаржтесь, а пропонуйте розв’язання!
Пам’ятайте: потрібно не тільки виправити помилки іншої людини, а й врахувати ваші

інтереси.
Дозвольте продемонструвати, наскільки легко опинитись у нерозв’язній ситуації,

навівши як приклад випадок з мого особистого досвіду. (Ми вчимось найкраще, виправляючи
власні помилки і хибні уявлення!)

Одного дня під вечір я прилетів у Ґлазґо рейсом Сінгапур – Лондон з пересадками. Був
дуже втомлений, м’яко кажучи. Я мав приєднатись до групи фінансистів міжнародної корпо-
рації під час корпоративної поїздки, щоб проаналізувати їхній успіх у веденні переговорів
(або ж його відсутність) під час великого Проекту приватної фінансової ініціативи в Шотлан-
дії. Для мене замовили номер у великому п’ятизірковому готелі на березі озера Лох-Ломонд.
Номер, який мені надали, мав один великий недолік: у ньому було спекотно після того, як його
цілий день гріло літнє сонце, тому що фіранки були розсунуті, а кондиціонер вимкнений. Було
задушливо, як у сауні.

Крім того, було пізно, я був втомлений, мені більше не було де переночувати, тому я
прийняв ванну і ліг спати. Рано-вранці, коли я мав зустрітися з командою, у мене було багато
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справ, а довгі перельоти спричиняють збій у біоритмах, тому наприкінці дня я відмовився від
вечері. Але можете не сумніватись – я почувався ображеним.

Я часто прокидався внаслідок зміни часових поясів і нестерпної спеки й у ці моменти
думав про своє розчарування та гнівався через контраст між готелем найвищого класу «Лох-
Ломонд» і чудовим готелем «Раффлс» у Сінгапурі. Покоївки в готелі «Раффлс» завжди зашто-
рювали вікна вдень і не вимикали кондиціонер, який, повернувшись увечері, я міг налашту-
вати на свій розсуд.

Я репетирував промову, яку планував виголосити менеджеру готелю наступного ранку.
Мій уявний план починався з опису наслідків, що їх я спіткав від незашторених вікон у розта-
шованому з південного боку номері навіть у нетропічній Шотландії. Враховуючи вік диво-
вижної будівлі георгіанської епохи, я б зазначив, що, коли брати Адами будували її в XVIII
ст., Сінгапур був болотистим островом, який зрідка відвідували поодинокі рибалки, але зараз
обслуговування в сінгапурських готелях набагато краще, ніж у Шотландії, навіть у її начебто
п’ятизіркових готелях. У мене не було сумнівів щодо того, що переконливість моєї скарги або
природна справедливість одразу змусила б менеджера довго просити вибачення й переселити
мене до номера «люкс» з виходом у сад, який доповнювали б мармурова ванна і приватне патіо.

Наступного дня рано-вранці я пішов до стола адміністратора з підготованими скаргами й
поспілкувався з молодою пані приємної зовнішності, доглянутою і модно вбраною. Я розповів
їй про сауну, у яку перетворили мій номер незашторені вікна, але відмовився від невтішного
порівняння її готелю з готелем «Раффлс» у Сінгапурі.

Якою була її реакція? Вона сказала, що потрібно було відчинити вікно! І при цьому не
запропонувала мені інший номер. Я був приголомшений і відступив, як переможений і демо-
ралізований скаржник.

Але, обдумуючи цей епізод пізніше, під час аналізу переговорів у конференц-залах
готелю з увімкненими кондиціонерами, я дійшов висновку, що звинувачувати можу лише себе.
Оскільки я не просив інший номер, з якого дива вона мала мені його запропонувати?

Якщо для мене відшкодуванням було б отримати інший номер, – це є цілком зрозумілою
пропозицією за умови, що готель не спеціалізується на саунах, – я, скаржник, повинен був
так і сказати. Якщо ви не називаєте прийнятну для вас компенсацію, ви передаєте ініціативу
запропонувати компенсацію іншій стороні – і можете не сумніватись, що, якщо ви передаєте
ініціативу комусь іншому, імовірно, він братиме до уваги власні інтереси під час планування
компенсації, а не ваші. Так у цьому випадку виникла недоречна порада відчинити вікно, щоб
впустити гаряче повітря знадвору.

У цьому можна переконатися остаточно, якщо, як зазвичай буває в ситуаціях, коли нас
щось засмучує, ми в усіх барвах змальовуємо провину когось іншого за те, що через їхній
недогляд ми змушені страждати.

• Якщо ви нападаєте на когось, вони захищатимуться.
• Якщо ви завзято нападаєте на них, їхній захист повернеться вам у стократ.
• Якщо ви піддаєте сумніву їхню компетентність, приготуйтесь, що вони вщент розкри-

тикують вашу.
• Якщо ви згадуєте їхніх батьків, почуєте про батьків ваших дітей.
• Якщо ви намагаєтесь покласти на них відповідальність за проблему, вони заперечува-

тимуть, що в будь-який спосіб стосуються її.
Перевірка характеру на стійкість ніколи не допомагає його вгамувати, і що довше трива-

тиме суперечка, то менш імовірно, що ви щось отримаєте, крім зірваного голосу (а в деяких
випадках і закривавленого носа). Урок очевидний. Час, який ви витрачаєте на підготовку до
затятої суперечки, повністю змарнований, як і ваша енергія.
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Про відсутність обслуговування

 
Якось давно на вході до італійського ресторану в Единбурзі ми стали

свідками сварки в кілька балів за шкалою Ріхтера між виразником інтересів
компанії з шести осіб і власником. Вочевидь, проблема виникла через
неспроможність адміністраторів посадити компанію за замовлений ними
стіл, тому що ті, хто там сидів, все ще вечеряли. Галасливий організатор
вечері категорично вимагав, щоб його друзів негайно розмістили за столом
(звичайно ж, цю вимогу виконати було неможливо, не вдаючись до фізичного
виштовхування людей, які там сиділи), і вичитував адміністраторів за те, що
вони прийняли його замовлення на дев’яту вечора, але не змогли підготувати
стіл до їх приїзду.

Нас без вибачень відштовхнули, виходячи з криками: «Я ніколи більше
не прийду в цей так званий ресторан!» Я ступив крок вперед, і власник, явно
розлючений, повернувся в мій бік, напевно, очікуючи чергової серії вигуків на
кшталт: «Що за бездарне управління рестораном!» Він пояснив, що мій стіл
на чотирьох ще був зайнятий попередніми гостями і він зможе нас розмістити
лише за п’ятнадцять хвилин (мабуть, це насправді означало тридцять хвилин).

«Розумію, – відповів я. – У такому разі, ми з гостями не відмовимося
від напоїв за рахунок закладу у вашому барі, поки стіл звільнять». На це він
відповів: «Гаразд, без проблем. Рокко, принеси гостям пана Кеннеді те, що
вони попросять, безкоштовно». Саме так і сталось, і приблизно після однієї
випитої пляшки «Chianti Classico» ми зайняли місця за столом.

Раціональне вирішення часто є прийнятним для людей, які почуваються
ніяково через якусь невдачу в наданні своїх послуг; дедалі більше принижуючи
їх незаслуженими обрáзами, ви зазвичай не матимете ані обслуговування, ані
компенсації за те, що вас не змогли обслужити належним чином.

Якою ж є альтернатива? Для того щоб запропонувати компенсацію, потрібно знати, яку
ви маєте на увазі. А для того, щоб подумати про компенсацію, потрібен час.

Підготовка до обговорення компенсації базується на чотирьох речах:
• Це ваша ініціатива. Отже, обирайте компенсацію самі, і тоді вона з більшою ймовір-

ністю відображатиме ваші інтереси.
• Переговори зосереджуватимуться на вашій компенсації, а не на ваших почуттях сто-

совно завданої шкоди.
• Пропонуючи компенсацію, ви допомагаєте знайти вирішення, бо іншій особі не

потрібно здогадуватись, що слід зробити, щоб ви продовжували користуватись їхніми послу-
гами.

• Почувши про конкретну компенсацію, можливо, вони із задоволенням приймуть вашу
раціональність (звичайно, це залежить від того, про що ви просите).

У бізнесі, якщо у вас немає компенсації напоготові, ви залишаєте вибір за іншими –
робити щось стосовно вашої проблеми чи ні. Якщо ви лише нападаєте, у них буде менше
бажання обмежитися захистом. Вони також можуть мовчки проковтнути образу і дозволити
вам вирішити, що ви «перемогли». Згодом вони можуть спустити «гремлінів2» їхньої системи
на вашу подальшу співпрацю. Здатність людей у великих організаціях зруйнувати системи
й домовленості вашої організації заради особистої помсти «конфліктному» клієнтові відома

2 Міфічна істота англійського фольклору, персонаж мультфільмів та кінофільмів. (Прим. ред.)
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серед знавців як «фактор невдачі». Кожен, хто хоч раз зіштовхувався з «біганиною по колу» в
бізнесі (або в амурних справах), зрозуміє серйозність мого застереження.

Навіть якщо ви перебуваєте у вигіднішому становищі, у вас немає гарантії, що, натис-
нувши на них, ви отримаєте ту компенсацію, яка відповідає вашим інтересам. Під тиском
вони можуть щось зробити для вас, але настільки мало, наскільки це можливо. Проте якщо ви
заявите про вашу (раціональну, тобто відповідну) компенсацію, тоді, можливо, ви на півшляху
до одержання їхньої згоди.

Один зі способів уникнути невдоволення – заздалегідь знати, як із ним впоратись і, якщо
це можливо, підготувати компенсацію до того, як буде завдано шкоди. Легше отримати згоду на
відшкодування, поки ви перебуваєте під впливом емоційних бур, які зазвичай супроводжують
завдання шкоди.

Як ми далі побачимо, найбільшим джерелом невдоволення є бездумне покладання на
туманні обіцянки або запевнення. Отже, коли всупереч очікуванням щось іде не так, потрібно
зосередитись на реалістичних можливостях, які у вас є стосовно предмета обговорення, а не
на несуттєвих супутніх проблемах. Якщо страва зіпсована, це є проблемою, а не те, як вас
привітали або як у вас взяли пальто на вході. Якщо ваш(-а) чоловік (дружина) запізнюється,
проблема в цьому, а не в його (її) мамі або в річниці одруження, про яку забули минулого року.

Шукайте варіанти обміну, які задовольнять ваші певні інтереси. Чи відшкодує вам
знижка в рахунку погано приготовлену лазанью? Чи компенсує безкоштовний напій у готелі
несправний телевізор, а безкоштовне таксі забудькуватість адміністратора, який не повідомив
вам вчасно про сніданок?

Одного разу я прилетів до Амстердама дуже пізно і дуже стомленим. До цього я витри-
мав нічній політ з Куала-Лумпур, і мені потрібно було пересісти на інший рейс. Мене випро-
вадили з бізнес-класу до економ-класу (натомість когось ощасливили в останню хвилину пере-
веденням до бізнес-класу). Стюардеса, проходячи повз, зауважила, що в мене не дуже радісний
вигляд. Я розповів їй, що трапилось, і додав, що я не впевнений, що мої речі в цьому літаку, і
що я не в захваті від їхньої авіакомпанії, але безкоштовний бренді дуже допоміг би мені знову
почати всміхатися. Вона повернулася за кілька секунд з двома бокалами бренді, і під час злету
я тримав по склянці бренді в кожній руці й усміхався, наче чеширський кіт.

 
Коментарі до тесту для самоконтролю № 4

 
1. Ви в ресторані в компанії друзів святкуєте день народження вашого

партнера. Працівники ресторану ігнорують вас протягом більш ніж двадцяти
хвилин, незважаючи на те, що ви замовили стіл і приїхали вчасно. Ваші дії?

а) Скаржитесь на затримку офіціанту, який проходить повз. Ні. Чим вам
допоможе те, що ви поскаржитесь на затримку офіціанту, який проходить
повз? Він зайнятий обслуговуванням відвідувачів, а після ваших скарг у нього
буде ще більше підстав відійти від вашого столу.

б) Знаходите головного офіціанта і скаржитесь йому на затримку. Ні.
Перейти на щабель вище і звернутись до головного офіціанта – це крок у
правильному напрямку, але це все-таки лише ваша скарга, і він змушений
здогадуватись, що ви хочете, щоб він зробив.

в) Говорите головному офіціанту, що ви хочете отримати пляшку вина
як компенсацію для ваших гостей, поки вони чекають. Так. Значно кращий
варіант. Скажіть головному офіціанту (але не кричіть на нього), що ви
хочете отримати пляшку вина як компенсацію для ваших гостей, поки вони
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чекають. Тепер він знає – і не мусить здогадуватися, – на яке відшкодування
ви очікуєте, і йому ніщо не заважає вирішити вашу проблему.

г) Просите про зустріч із власником, щоб поскаржитись йому на
затримку. Ні. Винесення проблеми на рівень власника ресторану тільки для
того, щоб поскаржитись йому на затримку, нічим не краще за скарги
офіціанту, який проходить повз.

2. Ви працюєте у відділі торговельних операцій протягом двох років, і
вам стало відомо, що деяким з ваших колег платять більше, ніж вам, а один з
них працює лише шість місяців. Ваші дії?

а) Скаржитесь своєму керівнику на те, як до вас ставляться, і заявляєте,
що заслуговуєте на підвищення заробітної платні. Ні. Чим вам допоможуть
скарги керівнику на те, як до вас ставляться? Кожен працівник вважає, що
заслуговує на підвищення заробітної платні, і дехто з них скаржиться з цього
приводу. Для керівників у цьому немає нічого нового, і, зрештою, їхні погляди
на ваші заслуги можуть відрізнятися від ваших.

б) Розповідаєте йому, наскільки ви кращі за нового працівника. Ні.
Розповівши йому, наскільки ви кращі за нового працівника, ви всього лише
висловите свою думку, а керівник може цю думку не поділяти. Загальні скарги
не впливають на задоволення претензій.

в) Пропонуєте йому визначити критерії, за якими він збільшуватиме
вам заробітну платню. Так. Запропонувати йому визначити критерії, за
якими він збільшуватиме вам заробітну платню протягом наступного року,
– однозначно вихід із ситуації. Предметом переговорів буде задоволення
претензії, а не просто скарга. Після того як він визначить критерії і
ви досягнете їх, у вас будуть значно вагоміші підстави претендувати на
підвищення заробітної платні.

 
Тест для самоконтролю № 5

 
1.  Ви працюєте торговельним представником у компанії, що

спеціалізується на товарах для офісу, і телефонуєте, згідно з домовленостями,
у місцевий центр надання допомоги жертвам домашнього насильства.
Відповідальна соціальна працівниця зазначає, що хоче придбати у вас
кольоровий принтер з вашого каталогу за заявленою вартістю £2 200. Однак у
бюджеті, фінансованому з місцевої ради, встановлено гранично максимальну
ціну £1 755. Ваші дії?

а) Неохоче відмовляєтеся від співпраці.
б) Виявляєте гнучкість у ціноутворенні, щоб здійснити продаж.
г) Пропонуєте їй підібрати дешевшу модель.

2. Ви називаєте вартість встановлення нової кухні в будинку. Ваші дії?
а) Детально пояснюєте структуру вартості кожного пункту кошторису.
б) Пояснюєте загальну структуру формування цін.
в) Називаєте загальну суму і намагаєтесь уникати роз’яснення структури

цін.
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5. Про дієвість підходу «Матінка Габбард», або
Як змусити їх підлаштуватися під ваш бюджет

 
Якось я обідав у клубі «Граучо» в Сохо зі своїм другом Нельсоном, адвокатом, і саме тоді

він попросив у мене поради щодо переговорів з торговельним представником комп’ютерної
компанії стосовно системи, яку він порекомендував партнерам. У той час я працював консуль-
тантом з торгівлі в кількох великих комп’ютерних компаніях і досить добре знав цей ринок і
те, як у ньому працювали торговельні агенти.

Проблема Нельсона полягала в тому, що він знав, яку систему хотів, але в його бюджеті
не вистачало £2 400 до тієї суми, яку назвав торговельний посередник компанії. Також неаби-
яку роль відігравало те, наскільки добре йому вдасться ця операція, тому що він нещодавно
став партнером адвокатської практики в «Лінкольнз Інн»3 і вважав, що йому потрібна разюча
«перемога», щоб зміцнити свої позиції. Він розповів мені, що не може зібрати більше гро-
шей, тому що він уже одночасно управляє двома бюджетами для закупівлі обладнання. Тому
я запропонував йому спробувати підхід «Матінка Габбард»4 (від буфету лише голі стіни), і
Нельсон «переконав» мене детальніше розповісти про нього за рахунок обіду. Після цього
Нелсон повернувся до свого офісу, щоб зустрітися з посередником від комп’ютерної компанії,
а оскільки вони були конкурентами двох моїх клієнтів, я був радий нагоді знизити їхні ціни.

Завдяки хорошій уяві Нельсон підготував дуже переконливий сценарій. Спочатку він
(правильно) попросив продавця комп’ютерних систем ще раз описати переваги його товару
й замовив демонстрування системи для своїх партнерів і секретарів практики в його офісі
наприкінці тижня.

Продавець заходився працювати з, як він тепер вважав, «перспективним» (так на торго-
вельному жаргоні називають людей, що з високою ймовірністю можуть здійснити покупку), і
клопітливо готувати угоду (правильно). Однак він також зізнався (неправильно), що його дуже
цікавить ця угода, бо він визначив: юридичні фірми з великим обсягом роботи у перспективі
можуть дуже допомогти йому збільшити продаж в юридичному секторі.

Нельсон не вдавав, що в його силах впливати на такі продажі, але прозоро натякнув (пра-
вильно): якщо система настільки хороша, як заявляють, це точно матиме позитивний вплив
на показники продажу в цьому секторі, тому що про неї будуть говорити. Адвокати, які в суді
ведуть дискусії, за межами суду часто є найкращими друзями (але не завжди!).

За тиждень, після демонстрування в офісі, Нельсон застосував підхід «Матінка Габбард».
Він розповів продавцеві, що його партнери схвалили купівлю подібної системи в принципі,
але ввели бюджетне обмеження на таку покупку в обсязі £11 500. «Не можна витратити ані на
копійку більше», – повідомив Нелсон і, щоб підкреслити цю думку, зачитав рішення з прото-
колу тижневого засідання партнерів. Він поклав протокол в іншому кінці столу, де продавцеві
його було добре видно.

Це був правильний (майже натхненний) крок з боку Нельсона. Чому? Відтоді як Мойсей
зійшов з гори з Десятьма заповідями, письмове слово має значно більший авторитет, ніж усне.
Люди більш схильні вважати правдою майже все, що написано, а не сказано усно (я виключаю
з цього «правила» телебачення й газети), і тому роздруковані прайс-листи наділені абсолютно
незаслуженим авторитетом. На жаль, сказав Нельсон продавцеві, оскільки його систему оці-
нено в £11 500 і до цієї суми додано вартість навчання – £500 і вартість щорічного технічного

3 Корпорація адвокатів у Лондоні.
4 Матінка Габбард (Mother Hubbard) – персонаж відомого вірша для дітей.
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обслуговування – £1 900, що разом становить £13 900, йому дали вказівку шукати пакет з
більш реалістичною ціною.

Продавця помітно засмутила ця новина (хоча виявляти свої емоції було помилкою), і,
як і варто було очікувати, він здійснив кілька спроб переглянути максимальну ціну £11 500.
Він запропонував (неправильно) деякі поступки у вигляді безкоштовних програм, зменшеної
вартості навчання й тривалішого строку оплати. Його помилка полягала в тому, що жодна з
цих пропозицій не вирішувала основної проблеми ліміту бюджету, хоч Нельсон (правильно)
взяв їх до уваги, щоб потім до них повернутись. Але від загальної вартості £11 500 Нельсон
не відступав ні на крок, тому що, як він стверджував, не міг цього зробити. Оскільки його
приголомшлива стартова позиція викликала довіру – її підтверджував письмовий протокол, –
продавець вважав, що Нельсон щиро шкодує про це. Нельсон погоджувався, що знайти облад-
нання в межах такого бюджету буде складно, але йому доведеться це зробити, тому що вартість
£13 900 суттєво перевищує його бюджет.

 
«За такі гроші я краще віддам його на брухт!»

 
Ремонт товарів (таких як автомобілі, мотори човнів і легкі літальні

апарати) може влетіти в копійку.
У Гаррі Сміта виникли проблеми з мотором невеликого човна для

прогулянок. Він завіз човен на верф і попросив виявити несправність й
оцінити вартість ремонту. За тиждень Гаррі зателефонували з верфі й сказали,
що йому потрібен новий мотор, тому що вал на старому моторі своє відслужив
і не протримається й двадцяти годин. Новий мотор коштуватиме йому £900 і,
звісно ж, верф може встановити його за додаткові £150.

Гаррі нізащо не погодився б заплатити £1 500 за новий мотор для човна,
яким він рідко користувався. Він спробував один із варіантів підходу «Матінка
Габбард». Він сказав, що продасть човен за стільки, «скільки дадуть» (мабуть,
близько £800, враховуючи його стан), і що забере його з верфі наступного
вівторка.

У понеділок Гаррі приїхав на верф забрати човна, даючи зрозуміти,
що він знайшов покупця. Він сказав директорові верфі, що за гроші, які він
отримає за човен, купить шлюпку. Директор не хотів втратити можливість
продати мотор, а також клієнта, який протягом тривалого часу звертався
до нього за ремонтом і запчастинами. Він запитав Гаррі, скільки він може
заплатити за заміну мотора. Гаррі (застосовуючи прийом «Матінка Габбард»)
сказав, що готовий і далі мати справу з моторними човнами, лише якщо ремонт
коштуватиме не більше £350, але він з радістю повернеться до ходіння на
шлюпках, тому що «встановлення, ремонт і заправка моторів дуже дорого
коштують».

Директор взяв за основу озвучену максимальну ціну £350. Якщо Гаррі
це цікаво, сказав він, він може взяти переоснащений мотор зі своїх запасів
за £400 – «клієнт залишив його на верфі три роки тому, і відтоді від нього
ні слуху ні духу» – плюс £85 за встановлення, за умови, що він залишить їм
старий мотор для запчастин.

Гаррі (зрештою) погодився, після того як отримав гарантію на два роки
на «новий» мотор і безкоштовне встановлення, з остаточною сумою £390.

Продавець потрапив у пастку, і він знав: для того щоб продати товар, потрібно знизити
ціну, а для такого вчинку потрібні вагомі підстави. Оскільки він не міг надати таких підстав,
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продавець погодився знову зв’язатися з Нельсоном після того, як проконсультується з голов-
ним офісом. Можливо, було б краще сказати Нельсону, що він зв’яжеться з ним після того,
як обдумає пропозицію, а не виявляти брак авторитету в ролі перемовника. Крім того, було
ризиковано залишати відкритою можливість того, що інші комп’ютерні компанії намагатиму-
ться переманити потенційного клієнта (на конкурентному ринку комп’ютерних систем завжди
на підході дешевший продукт).

За три дні Нельсону зателефонували і повідомили, що комп’ютерна компанія зробить
«спеціальну пропозицію» – систему продадуть за £10 500. Але це ще не все. Продавець ска-
зав, що його компанія «продемонструє довіру до своїх систем, відклавши щорічну плату за
технічне обслуговування в розмірі £1 900 на дванадцять місяців».

Ця «унікальна пропозиція» встановлювала загальну вартість покупки в розмірі £11 000
з урахуванням £500 за навчання, тобто «на £500 менше від ліміту» (таким чином надійність
методу «Матінка Габбард», який використав Нельсон, було підтверджено). Я привітав Нель-
сона з успішним завершенням переговорів і зазначив, що він міг би поторгуватися за £500
за навчання – абсолютно абсурдна пропозиція, на мій погляд, згідно з якою клієнт повинен
платити комп’ютерним компаніям за те, щоб навчитися користуватися їхніми системами.

За кілька років я радив великим компаніям із виробництва комп’ютерних систем наполя-
гати на повній оплаті за навчання, а не дозволяти торговельному персоналу пропонувати його
безкоштовно, як вони постійно робили, тому що це були кошти з бюджету на технічне обслу-
говування, а не з їхнього. Компанія «Блу-рей» також безкоштовно роздавала дороговартісну
«розробку програмного забезпечення» разом зі своїми товарами, але зрештою вони перевер-
нули цю позицію з ніг на голову і тепер стягують платню за «розробку програмного забезпе-
чення», а товари роздають безкоштовно!

Утім, перша спроба Нельсона застосувати підхід «Матінка Габбард» була дуже успішною.
Завдяки їй партнерам вдалося зекономити £2 400 – без урахування вартості нашого обіду в
клубі «Граучо».

Мене часто запитують, що можуть зробити покупці, навіть з використанням методу
«Матінка Габбард», щоб дізнатись на переговорах максимальну ціну продавця для товару, який
їм потрібен, коли незрозуміла вартість складових елементів ціни. Це гарне запитання, і воно
вказує на те, що вони звертають увагу на висновки з цього методу. Коли ціна продавця переви-
щує ваш «бюджет», це змушує продавця задуматись, що заховано в його остаточній ціні. Зав-
дання полягає в тому, щоб змусити його розкрити цю інформацію, поділившись нею з вами.

Ви можете (сміливо) попросити їх детально пояснити структуру ціни. Значна частина
зусиль під час підготовки продавців іде на те, щоб навчити їх обмежуватися загальним описом
ціноутворення. Якщо їм це не вдається, на наступному рівні зусилля витрачають на те, щоб
розробляти кошториси, які на перший погляд містять багато інформації, але насправді мало
про що говорять для непідготовленої людини.

Іноді у запропонованій ціні вказано платню за день або, для невеликих завдань, за годину,
а також вартість матеріалів і запчастин (неодмінно із задекларованою ціною), і це вже початок.
Але не надто захоплюйтесь відбором сумнівних пунктів, тому що, як гора Еверест, вони просто
там є. Можливо, ви влучите в десятку, а можливо, ні, але влучання можуть відвернути вашу
увагу від значно більш завищених пунктів, про які вам мало відомо.

Як і професійні продавці, професійні покупці володіють знаннями у відповідному сек-
торі, яких у вас може не бути. Нельсон не був експертом з комп’ютерних систем (він був дуже
досвідченим молодим адвокатом і звик швидко засвоювати нові предмети), але, як хореограф
опускає планку нижче і ставить завдання перед людиною, яка танцює лімбо, пройти під нею, не
показуючи, як це зробити, так само і Нельсон мав намір змусити продавця переглянути струк-
туру його ціни, озброївшись обмеженим бюджетом. Зрештою, продавець добре знає «більш
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