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ХЕДХАНТИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ 

Різник В.В. 
У статті розкрито сутність поняття «хедхантинг» та розглянуто роль технологій хедхантингу і прямого пошуку 

в ефективному підборі висококваліфікованого персоналу. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи 
розвитку ринку хедхантингових послуг в Україні. Обґрунтовано основні етапи реалізації, переваги та недоліки 
використання технології хедхантингу. 

Предметом дослідження є сучасні технології пошуку та підбору персоналу.  
Метою статті є з’ясування сутності хедхантингу, сучасних тенденцій його розвитку та обґрунтування 

перспективності використання хедхантингу в Україні. 
У статті використані методи аналізу та узагальнення наукової літератури, порівняння, систематизації, які дали 

змогу систематизувати теоретичний матеріал з проблеми дослідження, розкрити технологію хедхантингу та 
обґрунтувати перспективність його використання в Україні. 

Розкрита технологія хедхантингу може бути використана менеджерами кадрових та рекрутингових агентств, 
фахівцями по роботі з персоналом, фахівцями, що прагнуть змінити роботу та керівниками підприємств. 

Незважаючи на кризові явища в економіці країни та високий рівень безробіття населення, на ринку праці 
спостерігається стійкий дефіцит висококваліфікованих кадрів. Практично у всіх сферах економіки не вистачає 
ключових менеджерів із ґрунтовним знанням специфіки професійної діяльності та іноземної мови, спроможних 
виконувати професійні завдання обумовлені процесами глобалізації.  

При цьому роботодавці мають широкі можливості по залученню висококваліфікованого персоналу шляхом 
використання всесвітньо визнаних та апробованих технологій підбору кадрів. Досвід розвинутих країн світу доводить, 
що застосування хедхантингу є ефективним засобом підвищення конкурентоспроможності компанії, забезпечення її 
успішності та процвітання.  

На даному етапі розвитку продуктивних сил, саме хедхантинг спроможний нівелювати існуючий дефіцит ключових 
менеджерів, шляхом залучення до провідних українських компаній висококваліфікованих спеціалістів, як з внутрішнього так і 
з європейського ринку праці, оскільки в Україні не вистачає фахівців як серед об’єктів пошуку хедхантерів, так і серед 
самих хедхантерів. 

Ключові слова: менеджмент персоналу, ректурингові послуги, хедхантинг, прямий пошук, хедхантери, кадрові агентства. 

ХЕДХАНТИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 

Резник В.В.  
В статье раскрыта сущность понятия «хедхантинг» и рассмотрена роль технологий хедхантинга и прямого 

поиска в эффективном подборе высококвалифицированного персонала. Проанализировано современное состояние, 
тенденции и перспективы развития рынка хедхантинговых услуг в Украине. Обоснованы основные этапы реализации, 
преимущества и недостатки использования технологии хедхантинга.  

Предметом исследования являются современные технологии поиска и подбора персонала.  
Целью статьи является выяснение сущности хедхантинга, современных тенденций его развития и обоснования 

перспективности использования хедхантинга в Украине.  
В статье использованы методы анализа и обобщения научной литературы, сравнение, систематизации, которые 

позволили систематизировать теоретический материал по проблеме исследования, раскрыть технологию 
хедхантинга и обосновать перспективность его использования в Украине.  

Раскрыта технология хедхантинга может быть использована менеджерами кадровых и рекрутинговых агентств, 
специалистами по работе с персоналом, специалистами, стремящимися сменить работу и руководителями предприятий. 

Несмотря на кризисные явления в экономике страны и высокий уровень безработицы населения на рынке труда 
наблюдается устойчивый дефицит высококвалифицированных кадров. Практически во всех сферах экономики не 
хватает ключевых менеджеров с основательным знанием специфики профессиональной деятельности и иностранного 
языка, способных выполнять профессиональные задачи обусловленные процессами глобализации.  

При этом работодатели имеют широкие возможности по привлечению высококвалифицированного персонала 
путем использования всемирно признанных и апробированных технологий подбора кадров. Опыт развитых стран мира 
показывает, что применение хедхантинга является эффективным средством повышения конкурентоспособности 
компании, обеспечение ее успешности и процветания.  

На данном этапе развития производительных сил, именно хедхантинг способен нивелировать существующий 
дефицит ключевых менеджеров, путем привлечения к ведущих украинских компаний высококвалифицированных 
специалистов, как с внутреннего так и с европейского рынка труда, поскольку в Украине не хватает специалистов как 
среди объектов поиска хедхантеров, так и среди самых хедхантеров.  

Ключевые слова: менеджмент персонала, рекрутинговые услуги, хедхантинг, прямой поиск, хедхантеры, кадровые 
агентства. 

HEADHUNTING AS A PROMISING SEARCH TECHNOLOGY HIGHLY QUALIFIED STAFF 

Riznyk V.V. 
The article reveals the essence of the concept of «headhunting» and examined the role of technology headhunting and direct 

search for an effective selection of highly qualified personnel. The current state, trends and market prospects headhunting services 
in Ukraine. Substantiates the main stages of implementation, the advantages and disadvantages of using technology headhunting. 

The subject of research is modern search technology and recruitment.  
The article aims to clarify the nature of headhunting, current trends of development and study prospects of using headhunting in Ukraine.  
The article uses the methods of analysis and synthesis of scientific literature, comparing, ordering, which helped to compile 

theoretical material on the study, to reverse engineer headhunting and justify the perspectives of headhunting in Ukraine.  
Disclosed headhunting technology can be used by managers and staff recruiting agencies, specialists of HR, professionals 

seeking to change jobs and enterprise managers.  
Despite the crisis in the economy and high unemployment rate, the labor market steady shortage of skilled labor. Almost all 

sectors of the economy lacks key managers with extensive knowledge of the specific professional and foreign language, able to 
perform professional tasks due to globalization.  
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At the same time, employers have ample opportunities to attract highly qualified staff using internationally recognized and 
proven technology recruitment. The experience of developed countries shows that the use of headhunting is an effective means to 
improve competitiveness, to ensure its success and prosperity.  

At this stage of development of the productive forces, that headhunting is able to neutralize the existing shortage of key managers, through 
the involvement of leading Ukrainian companies highly qualified professionals, both internal and with the European labor market, because 
there are no experts among the search facilities headhunters in Ukraine, as well as among most headhunters.  

Keywords: personnel management, recruitment services, headhunting, direct search, headhunters, recruitment agencies. 

Актуальність дослідження. Нестабільність політичної та економічної ситуації, посилення конкуренції на внутрішніх і 
світових ринках вимагають від сучасних компаній неабиякого професіоналізму управлінських кадрів, здатних швидко та 
ефективно реагувати на зміни та шукати перспективні напрями розвитку бізнесу. Кадри вирішують все, а висококваліфіковані 
кадри в змозі зробити неможливе.  

Як зазначає Н.Грицак нині персонал – це основа бізнесу. Професійний персонал – високорентабельний бізнес, і 
навпаки. Відколи ця істина стала аксіомою, на людський капітал було відкрито «полювання» [3]. 

Особливе місце в сучасних технологіях пошуку персоналу відводиться підбору висококваліфікованого персоналу, добір 
якого має свою специфіку. Адже саме від професіоналізму, досвіду, компетентності керівного персоналу залежить успішність 
компанії. За таких умовах особливої актуальності набуває проблема пошуку ефективної та дієвої технології підбору 
висококваліфікованого персоналу, здатного активно діяти та брати на себе відповідальність. Однією з таких перспективних 
технологій, на наш погляд, і є хедхантинг. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема управління персоналом, обґрунтування методик підбору персоналу була 
предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Г. Баранова, П. Беленко, В. Весін, О. Древицький, 
Г. Дмитренко, С. Іванова, А. Кібанов, А. Колот, О. Крушельницька, А. Машкетова, Л. Науменко, С. Соловйов, М. Табеков, 
Д. Ульріх, Ф. Хміль та інші. 

Проте існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними. Незважаючи на значну 
кількість публікацій, що висвітлюють окремі аспекти сучасних технологій управління персоналом, технологія хедхантингу 
потребує подальшої розробки. 

Метою статті є з’ясування сутності хедхантингу, сучасних тенденцій його розвитку та обґрунтування перспективності 
використання хедхантингу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У системі управління персоналом налічується безліч методів підбору персоналу. Однак, одним з 
нових методів пошуку висококваліфікованих фахівців, який активно використовують в даний час рекрутингові агентства, а іноді й самі 
компанії-роботодавці, є метод прямого пошуку, або ж хедхантінг ( англ. «Head – hunting» – полювання за головами) [6]. 

У ситуації, коли необхідно здійснити проект по підбору кандидатів, що чинять вирішальний вплив на бізнес компанії, 
здатні визначити стратегію розвитку і забезпечити її реалізацію, застосовується технологія Headhunting.  

Хедхантінг означає вміння консультантів «точково» вийти на потрібних ексклюзивних високопрофесійних фахівців, 
керівників вищих ланок, які не перебувають у пошуку нової роботи. При цьому важливо знайти підхід до таких людей, 
переконати їх в необхідності зустрічі і під час переговорів кваліфіковано представити всі переваги нового місця роботи.  

Цю роботу супроводжує ретельний відбір кандидатів за їх професійними і особистісним якостям, а також їх мотивація. 
Консультант використовує складні інструменти інтерв'ювання, що виробляються роками нелегкої практики, перевірку 
рекомендацій. Дані заходи дозволяють відібрати кілька кращих кандидатів, які повністю відповідають вимогам замовника.  

Хедхантінг - це вищий пілотаж рекрутингу. Але перш за все, тут потрібні великі ділові зв'язки і досвід, володіння 
всілякою інформацією. При цьому методи оцінки кандидата при хедхантингу і рекрутингу принципово різні. Якщо для рекрутера 
основним завданням є максимальна відповідність претендента на посаду зазначену у заявці роботодавця, то при хедхантингу 
оцінюють людину в цілому, її управлінський потенціал і особистісні якості [7]. 

Хедхантинг є одним із напрямів управлінського консалтингу. У класичному розумінні інтерес для хедхантингу 
представляють лише керівники вищої ланки і фахівці, добре відомі на ринку. В Україні за рік таких контрактів може бути близько 
десятка і в основному вони укладаються на значні суми. Зазвичай при хедхантингу винагорода складає 20-30% від сукупного 
річного доходу кандидата, хоча може бути і вище. Слід також відзначити, що такого роду пошуком повинні займатися 
висококласні фахівці, які знають всі тонкощі процесу переманювання спеціалістів. А таких в Україні небагато. Тому, як зазначає 
А.Рязанов, в Україні хедхантинг є, але він не поширений [4]. 

Ольга Громко, менеджер кадрового агентства «Персонал Еліт» стверджує, що в Україні більше поширений не класичний 
хедхантинг, тобто переманювання фахівців вищої ланки, а адаптований, коли інтерес для кадрових працівників представляють 
фахівці середньої ланки. Саме їх в Україні досить часто шукають в інших компаніях. Однак, щоб убезпечити себе, часто, між 
компаніями-партнерами, а іноді навіть і конкурентами, існують домовленості: не переманювати фахівців один у одного. Тому 
що це тільки шкодить роботі компаній. А ще частина компаній отримує статус «недоторканності», коли починає сама 
співпрацювати з хедхантерами. Це означає, що співробітники компанії не розглядаються як кандидати на чужі вакансії цього ж 
хедхантера - такий собі внутрішній кодекс. За рахунок всього цього, хедхантинг вже з'явився в Україні, але ще не набув 
достатньої популярності серед рекрутерів [4]. 

На даний момент в Україні функціонує більше сотні кадрових компаній, проте можна виокремити десяток компаній та 
рекрутингових агентств, які пропонують послугу Headhunting (Хедхантинг) або Executive Search: Belyaev's Headhunting; Алпіна 
Консалтинг«; Рекрутингове агентство «Ескадра»; Спритна Білка; Вікторі-Україна; Golden Staff; Brain Source; Міжрегіональна 
компанія «Навігатор»; Джоб Консалтинг; Венбест Рекрутинг [5]. 

При цьому всі учасники ринку відзначають, що на даний час ведеться дуже серйозна боротьба за кваліфікованих 
спеціалістів. Керівництво кожної компанії розуміє, що успіх у значній мірі залежить від кваліфікованих співробітників. 
Спеціалісти впевнені, що саме хедхантинг тримає кадровий ринок у постійному тонусі. Для співробітників – це один з варіантів 
просування по кар’єрних сходах. Для роботодавця – це, з одного боку, можливість знайти потрібного спеціаліста, а з іншого – 
стимул піклуватися про збереження своїх кадрів, підвищуючи їх лояльність та мотивацію [6]. 

Олександра Вяземцева, менеджер кадрового агентства «Кадровий дім» стверджує, що хедхантинг в Україні безумовно 
існує, проте він не насичений, оскільки не вистачає фахівців. Причому, фахівців, як серед об'єктів пошуку, так і серед самих 
рекрутерів. Останнім просто не вистачає досвіду, і діють вони грубо і напористо. У зв’язку з цим О. Вяземцева стверджує, що 
ще кілька років керівникам можна спати спокійно і не турбуватися - хедхантинг тільки починає розвиватися, пристойного рівня 
він досягне не скоро [4]. 

Цікавою є точка зору Оксани Краснопольської, яка визначає хедхантинг у сфері підбору персоналу як технологію 
переманювання конкретних спеціалістів у конкретну компанію. «Тобто заздалегідь «замовляється» саме Іван Петрович і, крім 
нього, більш ніхто не потрібен, – пояснює співвласник RTC group, бізнес-тренер Оксана Краснопольська. – Є і ще одна 
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технологія – прямий пошук, коли методично «прочісують» ринок, наприклад, усіх директорів сільськогосподарських підприємств 
у певному регіоні, і вибирають кращих. Заздалегідь невідомо, хто попаде в цей список» [3]. 

Отже хедхантинг включає два основні методи підбору кадрів. Найбільш складним є перший метод, коли замовник вказує 
конкретне ім’я людини, яку бажає бачити на вакантній посаді у своїй компанії. Другий метод полягає в отриманні інформації про 
вимоги, що пред’являються кандидату, на базі чого, хедхантер самостійно створює цілісний образ своєї «мішені». У першому 
випадку, коли клієнт називає конкретне ім’я необхідної людини, хедхантер прикладає всі свої зусилля і ретельно готується до 
майбутньої зустрічі з єдиним підходящим кандидатом. Права на помилку у нього немає, тому він уважно вивчає біографію 
людини, і продумує мотивацію, яка буде найбільш ефективною в даній ситуації. Другий метод, що носить назву «executive 
search» (англ. – прямий пошук), є найбільш поширеним [6]. 

Іншу точку зору має В.П. Беленко, який розглядає хедхантинг у вузькому розумінні та вважає його частиною технології прямого 
пошуку, оскільки при хедхантингу пошук як такий не проводиться. Замовник хоче отримати конкретного фахівця або кого-небудь з 
необхідної позиції з двох-трьох провідних компаній. У цьому випадку він платить за конфіденційність і майстерність «свахи» [1]. 

Беленко В.П. виокремлює такі етапи прямого пошуку (executive search) персоналу:  
1. Контрактинг включає зняття замовлення і зняття позиції. Зняття замовлення - це робота хедхантера під час перших 

переговорів для розуміння того, що хоче замовник. Зняття позиції - це розуміння того, хто ж все-таки потрібен роботодавцю. 
Закінчується підписанням договору про проведення робіт, що включає опис посади, вимог до кандидата, вартості по етапах.  

2. Пошук кандидатів - полягає у виявленні фірм - цілей та ідентифікації потенційних кандидатів. Він закінчується 
складанням «великого» (long list) списку компаній, де можуть працювати потенційні кандидати.  

3. Оцінка кандидатів - здобувачі з «великого списку» запрошуються на інтерв'ю з метою з'ясування їх професіоналізму, потенційних 
можливостей, мотивації. Цей етап завершується складанням ««короткого», списку (short list) найбільш підходящих кандидатів.  

4. Мотивація кандидата - виявляється структура мотивів претендентів, а також ті стимули, які могли б стати причиною переходу 
фахівця з однієї компанії в іншу. При спрощеному підході замовнику досить, щоб кандидата привели на зустріч, - він розраховує 
самостійно мотивувати його на перехід. При професійному ж хедхантингу дане завдання вирішується спільно, багато в чому самим 
хедхантером, який виступає своєрідною «свахою», яка повинна не нав'язати, а виявити і погодити відповідні мотиви обох сторін.  

5. Перехід кандидата. Компанія-замовник підписує job offer - запрошення на роботу, де чітко описані завдання, які буде 
вирішувати кандидат, його функціонал і система оплати праці. Завершується «перехід» виходом фахівця на нову роботу.  

6. Інтеграція кандидата. Якщо працівник добре підібраний, то його інтеграція в компанію не займає багато часу. Проте 
замовнику слід заздалегідь розробити заходи щодо адаптації. Хедхантер, будучи зі свого боку зацікавленим в позитивному 
інтеграційному періоді, підтримує зв'язок зі своїм «протеже», втручаючись як посередник, коли починаються моменти 
нерозуміння або порушення зобов'язань [1].  

Дмитро Ющенко, керівник тренінгового центру M.A.NLP, стверджує, що особливі можливості для хедхантера 
представляють ідеї нейролінгвістичного програмування. Це пов’язано з тим, що в процесі класичної роботи, для закриття 
позицій провідних спеціалістів хедхантери не вкладаються в часові рамки передбачені замовниками. Тут в нагоді може стати 
перенесення принципів вербування на бізнес-середовище. 

Термін «вербування в бізнесі» був введений в ужиток сучасного НЛП М. Пелехатим в результаті моделювання ним 
роботи спеціальних служб при формуванні мережі агентів впливу. Моделі вербування засновані на роботі з ціннісними 
критеріями особистості, описаними такими розробниками стратегій НЛП, як С. Андреас, Д. Гордон.  

Вербування тісно пов'язане з поняттям «комунікативна маніпуляція». Дослівно маніпуляція - це управління. Під 
маніпуляцією в НЛП розуміють таке управління комунікацією, яке передбачає відповідальність за його результат. Іншими 
словами, комунікативна маніпуляція на відміну від інтуїтивного поведінки передбачає оцінку екології наслідків і врахування 
інтересів усіх учасників переговорів [8]. 

В роботі hr-менеджерів рекрутинг займає тільки частину робочого часу, найчастіше вони відносяться до категорії 
звичайних рекрутерів. У них немає або часу, або необхідності і мотивації займатися активним, агресивним рекрутингом, тобто 
хедхантингом. Досвід проведення співбесід з більш ніж двома сотнями hr-менеджерів (які бажали перейти до рекрутингової 
агенції) протягом декількох років показав, що тільки 20-25% з них правильно розуміють, що таке «прямий пошук», Executive 
Search і Headhunting, а також використовують для пошуку кандидатів більше 3-4 інструментів [2]. 

Безпосередньо переманюванням працівників в інтересах компанії-замовника займається хедхантер (head – hunter). 
Послідовність його дій така:  

1. Аналіз ринку та визначення сегмента ринку в якому веде свою діяльність компанія-замовник, тобто тих організацій і 
фахівців, які представляють для нього інтерес.  

2. Здійснення виходу на контактних осіб, які будуть відігравати роль сполучної ланки з необхідними кандидатами. 
3. Здійснення телефонного контакту з даними фахівцями (мета дзвінка викладається стисло) і обговорення можливості 

особистої зустрічі. Завдання хедхантера – продумати необхідну мотивацію, яка переконає потрібного фахівця змінити місце 
роботи і перейти на вакантну посаду саме в компанію – замовник [6]. 

Цікавою є думка Наталії Грицак стосовно передумов та причин внаслідок яких висококваліфіковані працівники піддаються на 
прийоми хедхантерів за змінюють роботодавця. Відповідь банально проста. По-перше, риба шукає де глибше, а людина - де краще, а, 
по-друге, від добра добра не шукають. При цьому приблизний список речей, через незадоволення якими людина може піти на звільнення 
Н.Грицак окреслила так: перспектива кар’єрного росту, підвищення заробітної плати, розширення соцпакету, можливість участі в 
прибутку компанії, вирішення нових цікавих завдань та ін. Проте, на думку співвласниці RTC group, бізнес-тренер Оксани 
Краснопольської, рівняти всіх одним мірилом теж не варто, оскільки немає основних причин, кожного разу все дуже індивідуально, адже 
мотивація до роботи у кожного своя: кар’єрний ріст, можливість самостійної роботи, більші масштаби діяльності компанії. Дуже рідко 
йдуть «від» роботодавця, частіше цікавляться «новими можливостями», що нова компанія може дати [3]. 

З метою захисту від хедхантерів компанії-конкуренти підписують угоду про те, щоб не переманювати один в одного ключових 
працівників. Інакше під загрозу потрапляє збереження унікальних розробок, на які могли бути витрачені роки наполегливої праці.  

Крім угод, в арсеналі компаній є і інші способи утримання цінних співробітників. Наприклад компанія-роботодавець 
надає своїм співробітникам довгострокові кредити. Якщо працівником зацікавилася інша організація, вона повинна буде 
виплатити решту суми. Тільки в цьому випадку співробітник зможе перейти в її штат. Як показує практика, цей захід 
виправдовує себе, і працівники не поспішають покидати свої робочіі місця.  

Часто, після закриття кадрового проекту, компанія-замовник підписує договір, в якому гарантується, що хедхантингове 
агентство протягом одного-двох років після завершення співпраці не буде переманювати її працівників.  

Деякі компанії намагаються прописати захист від «хантингу» в трудовому договорі. Наприклад, укладають з цінним 
контракт, який забороняє йому переходити в компанії конкурентів.  

Ще один спосіб - компанія оплачує співробітникам навчання і вимагає повернути цю суму при звільненні [9]. 
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П.В.Беленко застерігає від брудної хедхантингової технології, за якої кандидат може стати жертвою «підставного» 
хедхантинга: фахівець звільняється зі своєї роботи, а на нову його не приймають. За даної ситуації оплата хедхантеру 
відбувається за домовленістю, але, як правило, вона така ж, як при executive search (через відповідальності та складності 
роботи) - 33% річного заробітку кандидата [1]. 

Загалом хедхантинг не варто розглядати лише з негативного боку. Адже саме хедхантинг змушує власника створювати 
для менеджерів комфортні умови праці – надавати їм повноцінний обсяг прав, збільшувати їх зарплати та можливості. Разом з 
тим, те ж явище змушує топ менеджерів цінити всі надані блага – виховувати в собі всі необхідні для результативності якості, 
навчатися, здобувати досвід [3]. 

Як стверджує В.Якуба, старший партнер кадрової компанії Tom Hunt, найкращий спосіб захистити себе від атак «мисливців за 
головами» - створення сприятливих умов для роботи всередині організації, проведення моніторингу заробітних плат в галузі і 
вдосконалення корпоративної культури. На жаль, втримати всіх бажаних співробітників не вийде. Часто, виростаючи з своєї посади, 
хороший фахівець йде в пошуках нових кар'єрних можливостей, які даний роботодавець вже запропонувати не може [9]. 

Як і будь-яка технологія підбору персоналу, хедхантинг не позбавлений недоліків, основними з яких є висока вартість 
послуги, неоднозначне відношення роботодавців, ймовірність збитків від переманювання спеціалістів. До сильних сторін 
технології хедхантингу варто віднести високу вірогідність підбору працівника необхідної кваліфікації, оперативність, 
ексклюзивність та конфіденційність пошуку фахівця. 

Висновки. Незважаючи на кризові явища в економіці країни та високий рівень безробіття населення, на ринку праці 
спостерігається стійкий дефіцит висококваліфікованих кадрів. Практично у всіх сферах економіки не вистачає ключових 
менеджерів з ґрунтовними знанням специфіки професійної діяльності та іноземної мови, спроможних виконувати професійні 
завдання обумовлені процесами глобалізації.  

При цьому роботодавці мають широкі можливості по залученню висококваліфікованого персоналу шляхом використання 
всесвітньо визнаних та апробованих технологій підбору кадрів. Досвід розвинутих країн світу доводить, що застосування 
хедхантингу є ефективним засобом підвищення конкурентоспроможності компанії, забезпечення її успішності та процвітання.  

На даному етапі розвитку продуктивних сил, саме хедхантинг спроможний нівелювати існуючий дефіцит ключових менеджерів, 
шляхом залучення до провідних українських компаній висококваліфікованих спеціалістів, як з внутрішнього так і з європейського ринку 
праці, оскільки в Україні не вистачає фахівців як серед об’єктів пошуку хедхантерів, так і серед самих хедхантерів. 
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