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МОЖУТh 3аСТОСОНУІШН1-

ІІОС.·ІУІ; ~11<1110 НОНИ

не СУІІеречаТh сут1

3оGон\І3аНН}І. Са\1е на І(іtі ІІі;tстані 3аконо;(анеІ(h ІІр(mонує ;ю1·онором

про наzrання послуг охоплювати будь-які види пос.:Jуг, що віzшовідають
встановленим uиві:Jьним законодавством критеріям.

ЮКАРЕВА

11.

О.

Напітrа.tьrшй упіверсJrтет <•О,Jеська юри;::rичJrа ака,Jе:мія»,
,Jоцснт кафслрп uивіtьноrо права. кан,Jиі]ат юришгшпх наук, ,;Ioucнr

ФЕНОМЕН SIL".NZНAI ЯК ВИРАЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ
ВИНАХІДЛИВОСТІ
По11ит на контрафактну ІІр(нукнію 3 Китаю, не ;tиншІчисn на нrнn
к:ий рівень її якості,

a.:Je

через актуа ..1ьність пронованих товарів на тлтн

ку, тонке віачуття по.аобань, а з тим й задоволення потреб, споживачів

3а.:Jишасться .аосить стабі:Jьшн1и.
Відпосипи які ск.:Jаzrаються шо.аоnиробшштnа китайських тоnаріп

3 ІюруІІІеНН~ІМ ІІрана інте.Іектуа.ІhНОЇ Н.ШСНОСТі ІІШІСНЮЕ такиtі фено
мен ~І І< Slшnzlшi. икиіі у Gукна.н.ІюvІу ІІсрск.І<С:Lі ОJІІачас <<6аІІ,:tитсІ,киі1
ОІІ.ЮТ>>. У сучасІЮ\ІУ використанні термін ·шстосовусп,с}І іІJІ}І ІЮJІІ<Ічсн

нs.~ НИрОf>Ю11(ТНа іlСІІІеНІ1Х КОІІііі: СІІЩJУіІ (у ТО\1)' 'ІИС.Іі КОІІії ~;-;нрОІІеЙСhКИХ
ССJІИІІІ, ИКі ІюGу;(ОНаНі Н І<ИТаіkhКИХ ІІСрСіІVІіС'І'}ІХ), \ІаІ!ВИНіН (\ШІ!ВИН

Apple, n Купь:\tіпі,

який продас ві.аре:\юІпоnапі тоnари

Apple)

та, паnіть,

по.аії (імітація естафети Олімпійського вогню, яке сі..1ьські жителі орга
нізува ..lи, коли офіuійна Естафета пройш.:Jа повз їх поселення). Проте, за

nИC.lOnO:\f

The wан Street Jouгпal.

лшчеппя тер:иіпеShапzhаі з:иішосться,

якшо раніше, nіп nиражаnшось дешевше або гірше. сього.апі Shaпzhai
стає ниражсНН}ІVІ 11снної китаіknкої хитрості та нинахііLІиності

llJ.

Можна нанітn 3а3начип1, ІІ(О саме 11ісш1 :ш11уску аііфонн
ІІШІникитаіknкоІ'О те .. Іефону

Star

РІюnс ні;L коVІІІанії

2007 p(mi та
Goldcп Applc, нііІ

мінною рисою якого була бі.:Jьш висока функціона ..1ьність у порівнянні
з американськимана.:Jогом, фено:\tенSІlапzlші з :\tістечкового ставза

га.:JьІюсnітоnим трепжнt

У сnою чергу

n Китаї

Gокиіі 3Міст. Як :ш}І ни н н

[2].
застосуnаппя терміну Shaпzhai :иас 6L1ьш г.lи

2009 ро І (і

чиноню1к На11іона..1 nної а;( УІі ністраІtії

анторсnкою 11рана Китаю. ІІ(О Sllanihai ні;юGражає куJІnтурну тнорчістn
~ШИЧаііНИХ~ІЮJ(Сіі, НІІИСУЄТhС~І Н ІІОТрс()и ринку. і IIO.iiOGaєThC}I JІЮj[И\І.;lо
того ж, як уяв.:rІяється, китайська в.:Jада споzrівається, що відносна сво
бода копіювання з:\'rоже .аопомогти або за:v~аскувати еконо:\'Іічний роз

риn

n Китаї.
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Яскраним, rrpикJra;~oVІ

~rниrr~a Sllanzlшi є комrr;rскс офісних

Gy;Li-

нc;rn н Китаї HandidWangjiпgSollocкorriйoнaнoгo 3 rrроскту Захи Xa.Іti;L у
Лон;юні

l3J.

Китайські товаровиробники, яких можна навіть назват:и шанзай
баронамьr, не сп .1ачують по;:rатків та роялті, але вони завойовують сер
ця споживачіn особшшим чуттям шш:r;:rко мішпшої кон'юнктури та тен

денцій. Та якщо сім,

nici11

ро кіn тому телефони дійспо копіювалися з

Jахідпих Jрюкіn, то сього;:rні китайські телефони об'сдпують

nci існуючі

фунr<r(іЇ к Оіtномуаrrараті, :ш rrorvripнy нартістn. Ло тою ж такі тс .. rсфон11
ІютраІІШІЮТh не JІИІІІС у кита~knкі кнартали ~rкі характерні cyчacн11rvr

rvrc-

гaпo .1icaYI, але й є досить затребуваниУІи й у самому Китаї.
Слід зазначити, що значна част:ина населення Китаю досі зал:иша

сться пе Jаможпим і пе може придбати тоnари західного nиробпицтnа,
тому толерантне стаn .1еппя до копіюnапшо та йогозаохочення
пе с катастрофою

;:r.1я

n

Китаї

Jахідпих підприсмстn, а копії західних тоnаріn,пе

кі;(оGражаютn нтрачсні .ІtОХОЮ-1 комІІаній.

Наrrроти. служатn к ~rкості

сфсктинної рск..шrvrи орИІ'іна .. tік ttр(щуктік на икі к JLОНt·острококіі~ ttср

спективі можлrвий попит .J..1я розквітаючого сере;:rнього клас Китаю.
Напри:к.1ад, копіювання магазинами в Китаї зовнішнього види і їжі

Sub\vay, яке керівниuтвоУІ було прийнято то
Tl1e V/all Street Joнmal nизпала, що таке копіюnаппя

аУІериканського фаст-фу;:rу

лерантно та у заяnі

пі;:rnишус обізнаність китайціn до такої їжі, яку nопи досі песпоживали
а такс ~<нac.ІtiJLYІШtrшr нес нсt·ативниrvr». У вс .. tичс-3ному. шtс Gim)нtoю

poro

_v1i-

нсосrюсному риrrку, }lK Китай, ttcpcttcктиtш ·3ростаншr :швтра, може

trcpcнcprrr ити :1начну частку ринку сnого;~ні.
MaGyтn, не існуt-; сфери нироGниrtтна ика

G KJИHLY

ра;~оксалnністn кита~ісnкоr'о коrrіюнанюr, ніж

ілюструвала

коttіюнанн~t

G ttа

ttрслVІстін

розкоші. країна, громадяниякої були змушені носити піджаки Мао за
прикла;:rом лідера країни, ста.ТІа найбільшим ринкоУІ збуту предУІетів

розкоші

n сnіті.

випереджаючи паnіть США. Цей ринок пе обмежусться

тоnара1ш легкої промисловості, у

Ja роз1tіро11

2012 році

Китаї б уnа nи знапий другим

ршrком брепду Beпtley Motoгs, а біJнес компанії

:шажаючи на нироGництно НіРПопс, сКJrа;шє VІайжс

1юстуrшючисn тiJt nки
де продажі компанії

$ 25

Apple,

пе

MJІP.It на рік,

СШ А. КріVІ тоr·о, Китай Gун t-:J(И ним v1icttcм у сніті,

Apple

виросли в першому кварталі

2013

року.

Таким чином, економіка яка побудована на в:иробництві копій това
ріn Jахідних компаній ;:rозnоляс проnодити ni;:rбip спожиnачаУІ, :ш..1ежпо

nід їх фінапсоnих статкіn у пайближчій перспекпші, а у доnгострокоnій
перспективі. nідкрите копіюnаппя може побудуnати попит па західні іп
нонаtt,ії у Китаї.
Врахокуючи

:1юначснс _vюжна

констатукати,

trro

тонари

Sllaпzlшi,

хоча й займають не значну долю на ринку та порушують права інте .1ек
туа .1ьної власності, по;:rекуди зал:ишаються найбільш техно .1огічним то
вараУІи у Китаї у порівнянні із західниУІи конкурентаУІи.
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СПАДКУВАННЯ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ,
ЯКІ ІІРОЖИВЛІОТЬ ОДІІІЄІО СІМ'ЄЮ ТЛ ІШ ІШРЮ:іУВЛІОТЬ

У ШЛЮБІ
На ChOI'(HHi у суСІІіJІhСТНі фаКТИЧНИtі ІІІ;ІюG }ІНИІІLС іЮСИТh ІІОІІІИрС
НС. На;шнюІ фактично\іІу ІІ(Нружжю таких самих І Іран, ик і :шрсtхтро
наноvrу, о:тача.1о

6

,1искриvrінанію тплюбу, по36ан.1я.1о

6

сенсу його

офорvrлснни.
3І'ііtНО ІІИНЇ.ІІhНОІ"О 3aKOHOitaHCTHi.t існуt-; 11\ІТh 'ICPI'CIIi.tiiKOt-;\111iH :1а :1а

КОІІОМ (ст.

1261-1265

ЦК України). Пі.аставою шпшкпеппя спа.J:кових

правові.J:Іюсип с пе О..JИІІ юридичний факт, а їх сук~тпість

-

юри.J:ич

ний ск.1а..1. Д.1я кожного спа..Jкооtuя за JaкoiiO\f буде сnій особистий
юри.J:ИЧІІИЙ с:к.1а..1, який бу.J:е пере..1у:мовою виІп:Ікпеппя права па спа.J:
кунанюІ, а також }ІКиі1 Gy;Lc нст3НОІLІюнатиоІ н сноїі1 сукуІІності на \110мснт ННКрИТ'І'}І СІШіLІІ(ИНИ.

Нор\іІи СК України 3окрс\11а статті

74, 91

11рактично Іюріннюютh

правове станоnише осіб, які перебувають у фактичних ш.1юбних відно
синах із 3ареєстрованим подружжям. А1е на практиці реа.rІізувати право

n.1асІюсті па частку в \tайпі, яке с об'скто:и спіlьІюї n.1асІюсті фактич
ного подружжя, пе так вже і просто. Багато проб.1е:м виникас у Ш:ІПа.J:ку

3 по,::rружжя.
1261 1\К УкраЇНИ

с:иерті о,::пюго

3І'ііLНО СТ.

Ж) ІІСрІІІОЇ ЧСрІ'И CI13J(K)'H3HH}I 33 :ШКОНОМ

HaJICЖaTh іLЇТИ СІШ)(КОіШНІ~}І, у ТО\11)' ЧИС.-Іі :шчаті 33 ЖИТ'І'}І СІІа)(К(Ч3НІ~И і1
наро.J:жені піс.1я його смерті, той 3 по.J:ружжя, який пережив спадко.J:ав

uя, і його батьки.
Ві.J:пові,::пю до ст.

1264 ЦК України до спадкос\1ціn за

3ако1ю:м четвер

тої черги входять особи, які проживали зі спа.J:КОС\Ше\t одпісю сі:м'сю
пе \1епше п'яти років

.J:O

часу ві.J:криття спа.J:шшш. Спадкос\Іця:ми

459

