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дними клопотаннями.
Таким чином можна констатувати, що обсяг правових можливостей по-

терпілих у кримінальному провадженні є неспівмірно обмеженим у порівняні 
із підозрюваним або обвинуваченим, що, в свою чергу, не відповідає меті 
Конституції України та завданням кримінального та кримінального процесу-
ального законодавства. Відсутність належного орієнтування чинного законо-
давства на захист і охорону прав, свобод та законних інтересів осіб, які про-
являють правомірну поведінку, призводить не тільки до правової невизначе-
ності з огляду їх очікувань, але й до негативного зміщення моральних орієн-
тирів у всьому суспільстві. 
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EURO-ENGLISH – МОВА ХХІ СТОРІЧЧЯ

Питання диференціації англійської мови виникло ще у минулому сто-
річчі під час вивчення концепцій регіональних варіантів у всьому світі. Різ-
номаніття англійської мови історично пов’язане з політико-економічною дія-



Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 28.02.2020)

90

льність країн. Морська торгівля між державами Середземноморського басей-
ну та Італією, Францією й Іспанією сформувала мову lingua franca, у той час 
як вторгнення воєнно-морського флоту Британії та розвиток торгівлі у ХVІІ-
ХІХ ст. утворило creol language. Загально прийнято розрізняти такі варіанти, 
як британський, американський, індійський, австралійський, ірландський, ка-
надський, африканський та новозеландський. Сучасна ж англійська набагато 
значніша за своїм лінгвогеоргафічним ореолом та етнопсихолінгвістичним 
складом. Загальні процеси глобалізації, що відбуваються у сучасному світі 
відображаються на мовно-мовленнєвій універсалізації [1]. Девід Крістал, ви-
вчаючи мовну глобалізацію та домінуючу роль англійської у цьому процесі, 
вважав, що існують також варіанти мови великих суспільно-політичних 
утворень, на кшталт Euro-English [4, c.183]. Євро-англійська мова – основний 
засіб міжнаціональної комунікації в Європі та один з головних чинників єв-
ропейської мовної ситуації [3, с.124]. 

Хоча деякі науковці, як С.Моллін, не погоджуються з існуванням тако-
го варіанту англійської мови, стверджуючи:«якщо б Євро-англійська мова 
дійсно існувала, вона б, перш за все, нативізувалася в академічному середо-
вищі, тому що там європейці більш за все спілкуються один з одним англій-
ською» [9, c.163], німецький соціолінгвіст Ю. Герхардс наполягає на офіцій-
ному визнанні евро-англійської контактної мови лінгва франка, а також зао-
хочує її популяризацію за допомогою політико-адміністративних заходів [6, 
c.165]. 

Тож ми схильні говорити про існування та другу «хвилю» розповсю-
дження Євро-англійської з утворенням Європейського Союзу, що привнесло 
багатство гібридних акцентів, варіативність граматичних конструкцій та схем 
побудови дискурсу, сформувавши низку оригінальних характеристик. Євро-
англійська мова – це унікальне поєднання Британського, Американського ва-
ріантів, на які вплинули європейські культура, політика та історія [1]. Лінгві-
сти визначають Євро-англійський варіант як:

1) англійська мова країн Європейського Союзу, окрім Об’єднаного Ко-
ролівства та Ірландії [7, с. 11];

2) потенційно незалежний варіант англійської мови у Європі [9];
3) сучасний варіант англійської в Європі [2].
До особливостей лексичного наповнення Євро-англійського варіанту 

М. Кочетова [2], М. Модіано [8], Г. Муррей [10] відносять такі: новоутворен-
ня та псевдокалька, порушення у відповідності поняття-тлумачення; надмір-
не вживання дієслів do, take, put, make; фразеологізми, використання ‘already’ 
як акцентну частку; абревіації та скорочення.

Фонологічними характеристиками Євро-англійського варіанту 
Д. Крістал [4], Дж. Дексі [5] визначають відсутність фонем [θ] та [ð]; заміну 
лабіально-велярного звуку [w] на [v]; відсутність палаталізації фонем [n] та 
[t]; фіксований наголос на перший склад; повільний темп мовлення. 

Ознаками граматики Євро-англійської мови за М. Модіано [8], 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ …

91

Дж. Дексі [5] є продуктивний префікс euro-; невживання закінчення –s з діє-
словами третьої особи однини; змішення видо-часових форм simple past з 
present perfect та continuous з non-continuous; уникнення герундію; утворення 
форм дієслів переважно з додаванням закінчення –ed, уникаючи неправиль-
них форм дієслів;  надмірне вживання фразових дієслів; уникнення артиклів; 
утворення множини незлічуваних іменників за допомогою закінчення –s; 
превалійне вживання of-конструкції на позначення присвоєння; недеферен-
ціювання займенників who та which; використання займенника this як в одни-
ні так і у множині; спрощення синтаксичної структури речення.

Отже, Євро-англійський варіант є самодостатнім культурносоціолінгві-
стичним новоутворенням країн Європи, який зберігає основи титанічних ва-
ріантів Британської та Американської англійської, але вміщує традиції рома-
ністики (середовища, де функціонує Євро-англійський варіант.
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Найважливішим елементом будь-якої культури, найвищим показником 
рівня будь-якої цивілізації є її правова система. Повною мірою це стосується 
і давньоруського суспільства. Незважаючи на те, що вже понад два з полови-


