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Адвокат – це безсумнівно професія, яка пов’язана зі спілкуванням. Тісна 
співпраця з людьми – це і є та основа, на якій базується діяльність адвоката. 
І саме під час цього процесу формується думка спочатку окремої людини, 
а потім – суспільства про роль адвоката і адвокатури як інституту, на який 
покладено захищати права і свободи людини і громадянина та представляти 
їх інтереси. 

На формування думки особи про адвоката впливає ряд факторів, які 
мають  першочерговий  вплив  на  свідомість  особи.  Такими  факторами  є: 

зовнішній вигляд, міміка, жести, характер, манера поведінки тощо. Саме 
такі елементи в результаті допомагають сформувати імідж адвоката. 

Н. Ботвина вважає, що процес пізнання людини відбувається в два 
етапи: невербальний етап (через зовнішні ознаки) і вербальний (шляхом 
спілкування)[1]. Зважаючи на це варто зазначити, що оцінка адвоката, в першу 
чергу, як людини, формується в перші хвилини спілкування через зовнішні 
ознаки, тобто одяг, вираз обличчя тощо. Проте, набагато важливішою є 
оцінка адвоката як спеціаліста і саме під час розмови відбувається другий 
етап пізнання людини – вербальний. За допомогою другого етапу більш 
точно можна з’ясувати чи дійсно адвокат є фахівцем своєї справи. 

Імідж – фасадна частина образу, в якій манери (жести) і міміка 
виступають як найбільш виразні архітектурні елементи [2]. Імідж досить 
важлива складова діяльності адвоката, яка здатна впливати на судження, 
емоції, оцінку як окремих людей, так і групи людей. 

Формування іміджу спеціаліста – це результат досить складної роботи, 
яка спрямована на створення, підтримання та посилення позитивної думки 
суспільства. Важливу роль відіграють Правила адвокатської етики, нормами 
якої закріплені високі етичні стандарти поведінки адвокатів. Зокрема в ч.1 
п.1 статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
зазначено положення про те, що адвокат повинен дотримуватися правил 
адвокатської етики. При цьому дотримуватись принципів, які зазначені в 
Правилах, необхідно не тільки під час здійснення адвокатської діяльності, а й 
у випадку здійснення соціально-публічної діяльності. Це передусім пов’язано 
з тим, що адвокат не повинен допускати поведінку, яка буде мати негативний 
вплив на імідж самого адвоката, і, щонайважливіше, інституту адвокатури 
загалом. Ця вимога зазначена в пункті 1 статті 2 Правил адвокатської етики. 

О. О. Храпенко зазначає, що із положень діючих Правил адвокатської 
етики   стає   зрозуміло,   що   адвокат   повинен   дотримуватись   основних 
принципів адвокатської діяльності. Таких як: 
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– незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської 
діяльності; 

– дотримання законності; 
– пріоритет інтересів клієнта; 
– неприпустимість конфлікту інтересів; 
– конфіденційність; 
– компетентність та добросовісність; 
– повага до адвокатської професії; 
– чесність та добропорядна репутація адвоката; 
– рекламування адвокатської діяльності [2]. 
Отже, ефективність та успішність адвоката залежить не тільки від 

професійних навичок, але й від інших елементів. Саме сукупність таких 
елементів  і  складає  імідж  адвоката.  Від  продуманості  адвокатом  свого 

зовнішнього вигляду, поведінки тощо залежить успішність адвокатської 
діяльності. В своїй діяльності адвокат повинен дотримуватися Правил 
адвокатської етики, які у своїх статтях закріплюють основні принципи, 
яких адвокату необхідно дотримуватись під час здійснення адвокатської та 
соціально-публічної діяльності. Адже поведінка окремого адвоката може 
вплинути на думку не лише окремої людини, а й суспільства. 
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