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Стилістичні особливості публіцистичного стилю 

 
Публіцистичний стиль (газетно-публіцистичний, газетний, 

політичний, газетно-журнальний) – один із функціональних 
стилів, який обслуговує широку область суспільних відносин: 
політичних, економічних, культурних, спортивних та ін. Він 
пов'язаний з суспільно-політичною сферою комунікації, 
реалізується у газетних і журнальних статтях на політичні і інші 
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суспільно значимі теми, в ораторських виступах на зборах, радіо, 
телебаченні. Публіцистичний стиль є неоднорідним і у цієї 
неоднорідності простежується специфічна єдність і цілісність. 
Загальні риси стилю з різною ступеню активності проявляються у 
окремих підстилях: газетно-публіцистичному, журналістському, 
ораторському, власне публіцистичному, до якого належать 
періодичні видання у певній сфері спілкування, на радіо тощо. 

Тематичний діапазон публіцистичного стилю практично не 
обмежений: політика, ідеологія, філософія, економіка, культура, 
спорт, побут (не випадково публіцистику називають "літописом 
сучасності"), які розглядаються, однак, через призму  визначених 
політико-ідеологічних установок. [1; 95] 

Однією із важливих особливостей публіцистичного стилю є 
поєднання у його межах двох функцій мови: функції 
повідомлення (інформативної) і функції впливу(впливової або 
експресивної. Взаємодія цих функцій і складає мовну специфіку 
публіцистичного стилю. Інформативна функція призводить до 
формування нейтрального шару словника, мовленнєвих 
стандартів, лексики, яка необхідна для словесного оформлення 
повідомлення. Багато загально вживаних слів, виразів і 
словосполучень, які виступають як публіцистично забарвлені, 
застосовуються і в номінативному, і в переносному значенні. У 
переносному значенні широко використовуються також терміни 
із області науки. Особливістю публіцистично забарвлених слів 
вважається їх емоційно-оцінний характер, при цьому ця оцінка не 
індивідуальна, а й соціальна. З одного боку, у публіцистичному 
стилі є слова з позитивною оцінкою, конотацією, з іншої, слова з 
негативною конотацією. Своєрідним експресивним засобом 
публіцистичного стилю і вживання у ньому варваризмів і 
екзотизмів. Функція впливу обумовлює наявність і формування 
оцінної лексики – перш за все концептуальної, тобто ідеологічної, 
суспільно-політичної. Це найбільш важливий розряд 
публіцистичного стилю, ключові слова якого характеризують 
соціально-політичну спрямованість газетно-публіцистичного 
тексту. [2; 53] 

Функція впливу формує також великий розряд оцінної 
лексики, використання якої зумовлюється їх соціально-оцінними 
якостями і можливостями з точки зору ефективного впливу на 
аудиторію. 
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Соціальна оціненість – одна з головних особливостей мови 
газети (публіцистики), яка потребує не лише номінації явищ, 
фактів, подій, але й їх соціальної оцінки, інтерпретації. 

Специфіка мови публіцистики визначається також 
характером публіцистичного суб'єкта-автора. Звідси 
документальність, емоційність, суб'єктивність мови 
публіцистики. [3; 44] 

Публіцистичний стиль зазвичай реалізується в таких 
інформаційних жанрах як: хроніка, інтерв'ю, репортаж; 
аналітичних жанрах: стаття, резюме; художньо-публіцистичних 
жанрах: нарис, памфлет, есе, рецензія. Природна форма 
побутування публіцистичного стилю – писемна і усна. 
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