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Тема:  КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ 

СПІВРОБІТНИКІВ 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з прикладом корпоративного стандарту 

зовнішнього  вигляду співробітників; виділити основні правила та ознайомитися із 

заборонами. 

 

Численні укази і постанови, що суворо встановлювали форму костюма і вид 

прикрас, існували здавна у всіх народів. Наприклад, на початку 80-х років XVIII століття 

Катерина II видала указ «Про призначення у які свята яке плаття носити особам обох 

статей, які мають приїзд до двору».  

Дрес-код вважається продовженням корпоративної культури організації та 

важливою частиною її бренду. Належний зовнішній вигляд працівника грає важливу роль 

в довірі громадськості до організації в цілому, демонструє стан справ в організації, 

показує повагу до колег.  

Поєднання ділового стилю з елегантністю - відмінна риса співробітників 

організацій, в яких кожен фахівець поважає і цінує себе, працюючи над своїм іміджем для 

досягнення корпоративних цілей. Коли єдиний стиль компанії розроблений, всі — і 

керівники, і співробітники, і весь персонал — повинні відповідати цьому стилю, оскільки 

кожен з них є обличчям компанії.  

Зовнішній вигляд працівників повинен бути акуратним, доглянутим, одяг має 

носити діловий характер і відповідати сезону. В одязі вітається хороший смак і почуття 

міри.  

 
Основні вимоги: акуратність, стриманість та охайність.  

На офіційні заходи може бути обов'язкове носіння корпоративних атрибутів: 

краватки для чоловіків, шалики для жінок, значки.  

Рекомендації до зовнішнього вигляду жінок:  

• рекомендується віддати перевагу офіційному класичному одягу - костюм (піджак, 

спідниця або штани), плаття, комплект із спідниці (штанів) і блузки; 

• рекомендується носити блузи з рукавами, які закривають плечі; 

• рекомендується уникати надмірно відкритих блузок, декольте, сарафанів з 

оголеними плечима і спиною, спідниць довжиною вище 15 см від коліна;  



• носіння колгот / панчох нейтральних кольорів обов'язкове незалежно від пори 

року;  

• прикраси обирайте відповідно до костюма, уникайте дешевої яскравої біжутерії, 

керуйтеся принципом стриманості;  

 
• взуття, аксесуари та прикраси повинні відповідати стилю і кольоровій гамі 

костюма, а макіяж і зачіска - відповідати віку та статусу співробітниці; 

• рекомендується обирати одяг нейтральних кольорів.  

Рекомендації до зовнішнього вигляду чоловіків:  

• рекомендується надати перевагу офіційному класичному одягу - діловий костюм 

(піджак, брюки);  

• сорочка, краватка, туфлі, шкарпетки повинні відповідати стилю і кольоровій гамі 

костюму;  

 
• піджак і краватка обов'язкові під час офіційних заходів і зустрічей з керівництвом; 

• прикраси - годинник на шкіряному ремінці, обручка, можливі запонки;  

• взуття, аксесуари та прикраси повинні відповідати стилю і кольоровій гамі 

костюма, а зачіска - відповідати заходу.  

На роботі неприпустимі:  

• глибоке декольте і вирізи на спині;  

• взуття з відкритими носками та з відкритими п'ятами, пляжне та спортивне 

взуття;  

• шорти або пляжні брюки;  



• одяг зі шкіри. Виняток - взуття, ремінь і сумка;  

• занадто відверті сукні та спідниці;  

• прозорі речі; 

• спортивний одяг;  

• футболки, майки, а також будь-який одяг, що не прикриває живіт і спину.  

Всі обмеження за зовнішнім виглядом в розумних межах можуть бути зняті:  

- за погодженням з керівництвом компанії у разі залучення співробітників до 

роботи у вихідні або святкові дні (крім офіційних заходів) - на неформальних заходах 

компанії;  

- на час літніх відпусток (крім офіційних заходів).  

Підбираючи одяг, виходьте з головного: яке враження Ви хочете справити на 

оточуючих, яких кар'єрних висот прагнете досягти.  

Адже в цьому і є концепція стилю. Як казала Коко Шанель: «Коли ти одягнений 

добре, люди помічають тебе, коли погано - твій одяг».  

 

Перегляньте відео за посиланням  

https://www.youtube.com/watch?v=oIfnFrIt_Cs 

 

 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

2. Проаналізуйте переглянуте відео та напишіть власні рекомендації щодо специфіку 

офісного дрес-коду згідно з різними порами року. 

3. Поясніть чи доречно,на Вашу думку, запроваджувати дрес-код у невеликих компаніях 

(фірмах), де кількість персоналу не перевищує 10-20 осіб.  

 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/24-tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-standartu-

pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-khodzytska-i-y-ta-in.pdf 

 

 

 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни».  
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