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Постановка проблеми. Загальновизнаним є 
те, що копіювання є збитковим для товаровироб
ників чиї товари та технології стають об’єктом ко
піювання та імітування. Разом з цим як і будьяке 
явище у суспільстві, копіювання, як уявляється, є 
не настільки однозначною проблемою. А на питан
ня чи дійсно копіюванню може нести не лише не
гативні наслідки та чи можливо скриває і позитивні 
сторони, доведеться відповісти та проаналізувати у 
цій статті. Оскільки найбільшим послідовником еко
номіки копіювання та імітування у світі є Китай, то 
викликає інтерес розгляд та аналіз наслідків пору
шення прав інтелектуальної власності саме китай
ськими товаровиробниками.

Стан дослідження теми. Значення та роль 
об’єктів інтелектуальної власності не одноразово 
зазначалось, у сучасній науковій літературі разом з 
цим наслідки копіювання технологій товаровироб
никами Китаю не ставало предметом дослідження 
вітчизняних вчених.

Виклад основного матеріалу. Достеменно 
не відомо які чинники впливають на те, що деякі 
суспільства є більш інноваційними, ніж інші. Так, 
сьогодні джерелом цілої низки нових технологій та 
винаходів, від літака, атомної бомби до Інтернет є 
США. Економіка та виробництво сучасного Китаю, 
навпаки, часто піддається критиці за широке ви
робництво товарів з порушенням прав інтелекту
альної власності та копіювання зарубіжних вина
ходів. Більш того, Китай сьогодні відомий завдяки 
саме широкому виробництву контрафактної про
дукції та копіюванню, імітації будьяких товарів у 
світі: від автомобілів, одягу, комп’ютерів, фарма
цевтичних препаратів, їжі до навіть цілих європей
ських міст та селищ. США був створений iPhone, у 
Китаї дешевий аналог новаторського американ
ського смартфону – HiPhone.

Досить поширеною є думка, що в Китаї не про
водяться розробка інновацій, у зв’язку із відсутніс

тю стабільного забезпечення захисту інтелектуаль
ної власності. Розповсюдженим є твердження, що 
стабільний ріст інновацій вимагає суворих законів 
які забезпечують захист об’єктів права інтелекту
альної власності, і уряд країн які толерантно відно
сяться до копіювання товарів, яке порушує права 
інтелектуальної власності зазнає істотних збитків. 
Це, в свою чергу, впливає на об’єм інвестиції в 
інновації, стабільний ріст яких, вимагає суворих 
законів які забезпечують захист об’єктів права ін
телектуальної власності, і уряд країн які толерантно 
відносяться до копіювання товарів, яке порушує 
права інтелектуальної власності зазнає збитків. До 
того ж в умовах глобалізації економіки, копіюван
ня, що відбувається за кордоном, може також за
вдавати збитки, як копіювання у країні виробника, 
цю логіку покладено в масив міжнародних догово
рів у сфері інтелектуальної власності, які прийняті 
урядом більшості держав.

Як член СОТ, Китай має дотримуватися її пра
вил та власного законодавства про інтелектуальну 
власність [2]. Проте вбачається недотримання за
конодавства, що викликає невдоволення урядом 
США. Хоча оцінки вартості китайського піратства 
для економіки США широко варіюються і чутливі до 
припущень, Держкомісія США з міжнародної тор
гівлі підрахувала, що тільки в 2011 році, обіг контр
афактної продукції китайськими товаровиробника
ми склав майже 50 мільярдів доларів.

Для американського уряду більшого обурен
ня ніж масштаби і обсяг копіювання китайськими 
товаровиробниками є лише те, що таке практика 
надихає китайський уряд на встановлення офіцій
ної політики «корінної інновацій» як це зазначено у 
плані затвердженого урядом 2006 році, передбаче
но введення та реалізацію «корінних інновацій» які 
виражаються у підвищенні оригінальних інновацій 
за допомогою поєднання інновацій та повторення 
інновацій на основі засвоєння іноземних техноло
гій. Уряд США справедливо розглядає прийняття 
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такого документу в якості офіційного зеленого світ
ла для копіювання та контрафактного виробництва 
товарів піратства.

На думку американських професорів К. Рау
стіала та К. Спрігмана занепокоєння та гнів аме
риканського уряду з приводу китайського піратства 
є недоречним, а копіювання це не «чума», як вва
жають американські товаровиробники та політи
ки. Насправді, копіювання не завжди є ворогом 
інновацій, а в більшій мірі є важливою складовою 
творчості. Хоча копіювання має руйнівну сторону, 
поряд з цим воно має продуктивну сторону. Майже 
всі нові творіння спираються на попередні робо
ти, і здатність вільно копіювати результати існуючих 
конструкцій надає можливість прояву творчого по
тенціалу у таких сферах як мода, фінанси та про
грамне забезпечення. Копіювання також може 
сприяти посиленню конкуренції, зростанню об’є
мів ринку та розбудові брендів.

Щоб зрозуміти, як наслідування та іннова
ції співіснують в сучасному Китаї, достатньо лише 
звернутися до діяльності швидко зростаючої китай
ської технологічної компанії Xiaomi, яка менш ніж 
за чотири роки продала майже сім мільйонів смарт
фонів та отримала прибуток більше десяти мільяр
дів юанів ($ 1,6 млрд), значна сума для компанії, 
що продала перший смартфон в серпні 2011 року. 
Телефони Xiaomi виглядають схожими на iPhone, 
так як компанія його обрала за взірцевий при
клад. Дизайн товарів не єдине, що копіює Xiaomi у 
Apple. До того ж голова Xiaomi Лей воліє зовні ви
глядати як засновник Apple, Стів Джобс,обираючи 
чорні сорочки, джинси та чорні кеди Converse. Лей 
стверджує що телефони Xiaomi такі ж актуальні як 
Applе. [1]

Разом з цим, у компанії є і відмінності які до
зволяють їй бути успішною. Успіх Xiaomi, залежить 
також від компанії будучи абсолютно відмінною від 
Apple. З одного боку, телефони Xiaomi коштують 
приблизно половину його суперника. Компанія має 
інше ставлення до інновації, на відміну від Apple, 
відомого закритим підходом до розробки продукції, 
та в деякій мірі диктаторським її проектуванням, 
процес проектування Xiaomi є цілком демокра
тичним. Щоп’ятниці, Xiaomi випускає новий раунд 
оновленого програмного забезпечення для своєї 
мобільної операційної системи, яка заснована на 
використанні відкритого програмного забезпечен
ня Android від Google, протягом декількох годин, 
тисячі користувачів стікаються в інтернетфорумах 
Xiaomi, щоб запропонувати нові можливості, функ
ції, дизайн, виявлення та усунення помилок у про
грамному забезпеченні. Тож, Xiaomi на пропозиції 
споживачів, адаптуючи продукт під їх побажання, 
що і відрізняє політику роботи компанії від Apple.

Окрім Xiaomi, прикладом імітаторановатора з 
Китаю, є Weibo – популярна соціальна мережа, із 
сотнями мільйонів користувачів, відкрито скопійо
вана з Twitter. З того часу було додано чисельні сер
віси, які відрізняють Weibo від Twitter, в тому числі 
інтерактивна системи для коментування, та інше.

Додає цінність китайським копіям компанія 
Youku, яка є однією з китайських копій YouTube (у пе
рекладі Youku значить як «відмінний» або «крутий»). 
На відміну від YouTube, Youku дозволяє користува
чам завантажувати будьякі відео без дотримання 
авторських прав, що дозволяє Youku завантажува
ти сотні тисяч годин несанкціонованого програму
вання. Сервіс також співпрацює з більш ніж 1500 
професійними контентпровайдерами для надання 
сертифікованого відео, що дозволяє китайському 
сервісу вигідно відрізнятися у порівнянні з його 
американським конкурентом. До того Youku є кон
курентом традиційному телебаченню в Китаї.

Як не правильним є твердження, що іннова
ції та імітація за своєю природою суперечать один 
одному, так помилковим є твердження про те, що 
сурова політика світової спільноти може припинити 
порушення інтелектуальної власності товаровироб
никами Китаю. Насправді, суворий підхід США по 
відношенню до китайських виробників які копію
ють, відображає спрощене уявлення про інновації.

Китайські виробники мають долю на ринку 
в Китаї та в інших країнах, пропонуючи недорогі 
копії західних товарів. Для китайських товарови
робників копіювання має безцінні переваги, які 
виходять за рамки лише підриву об’єму продажів 
західних конкурентів. Адже в процессі копіювання 
смороду отримуються безцінні навички проекту
вання та виробництва самє шляхом копіювання 
товарів, вироблених в інших державах. Результати 
такого копіювання є доступними за ціною, міль
йонам китайцям. У свою чергу кошти зароблені 
на виробництві копіювання західних технологій 
сприяє зростанню китайського середнього класу, 
що складає істотний потенціал клієнтів для західних 
компаній, які продають оригінальний товар. Тож у 
процесі копіювання та підвищення якості своїх на
вичок та виробничих процесів результатом китай
ського копіювання стає створення власного інно
ваційного продукту.

Проте, свобода копіювання також має іс
тотний соціальний аспект в Китаї, побічним про
дуктом стрімкого зростання економіки є зростан
ня економічної нерівності. Недавнє дослідження 
ПівденноЗахідного університету фінансів та еко
номіки, в Ченду, виявили, що сучасне суспільство 
Китаю є одним з найбільш нерівних на землі, по
ряд з Ботсваною та Гаїті, що є передумовою для 
соціального невдоволення, особливо тому, що 
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незаможні верстви Китаю все частіше піддають
ся пріоритетам, які сучасне споживче товариство 
може запропонувати.

Аналіз відносин які складаються стосовно 
об’єктів інтелектуальної власності в Китаї пояснює 
феномен Shanzhai, який у буквальному перекладі 
означає «бандитський оплот». У сучасному вико
ристанні термін застосовується для позначення ви
робництва дешевих копій: споруд (у тому числі копії 
європейських селиш, які побудовані в китайських 
передмістях), магазинів (магазин Apple, в Куньміні, 
який продає відремонтовані товари Apple) та, на
віть, події (імітація естафети Олімпійського вогню, 
яке сільські жителі організували, коли офіційна 
Естафета пройшла повз їх поселення). Проте, за ви
словом The Wall Street Journal, значення термінe 
Shanzhai змінюється, якщо раніше, він виражав 
щось дешевше або гірше, сьогодні Shanzhai стає 
вираженням певної китайської хитрості та винахід
ливості [2].

У свою чергу в Китаї застосування терміну 
Shanzhai має більш глибокий зміст. Як заявив в 
2009 році чиновник Національної адміністрації ав
торського права Китаю, що Shanzhai відображає 
культурну творчість звичайних людей, вписується в 
потреби ринку, і подобається людям. До того ж, як 
уявляється, китайська влада сподівається, що від
носна свобода копіювання зможе допомогти або 
замаскувати економічний розрив в Китаї.

Яскравим, прикладом явища Shanzhai комп
лекс офісних будівель Китаї Handid Wangjing Soho 
скопійованого з проекту Захи Хадід у Лондоні [3].

Слід зазначити, що значна частина населення 
Китаю досі залишається не заможним і не може 
придбати товари західного виробництва, тому то
лерантне ставлення до копіюванню та його за
охочення в Китаї не є катастрофою для західних 
підприємств, а копії західних товарів, не відобра
жають втрачені доходи компаній. Напроти, служать 
в якості ефективної реклами оригіналів продуктів 
на які в довгостроковій перспективі можливий по
пит для розквітаючого середнього класу Китаю. 
Наприклад, копіювання магазинами в Китаї зо
внішнього вигляду і їжі американського фастфуду 
Subway, яке керівництвом було прийнято толерант
но та у заяві The Wall Street Journal визнала, що 
таке копіювання підвищує обізнаність китайців до 
такої їжі, яку вони досі не споживали а таке «наслі
дування не є негативним». У величезному, але біль
шою мірою неосвоєному ринку, як Китай, перспек
тива зростання завтра, може перевершити значну 
частку ринку сьогодні.

Мабуть, не існує сфери виробництва яка б 
краще ілюструвала б парадоксальність китайсько
го копіювання, ніж копіювання предметів розкоші. 

Країна, громадяни якої були змушені носити піджа
ки Мао за прикладом лідера країни, стала найбіль
шим ринком збуту предметів розкоші в світі, випе
реджаючи навіть США. Цей ринок не обмежується 
товарами легкої промисловості, у 2012 році Китаї 
бува визнаний другим за розміром ринком бренду 
Bentley Motors, а бізнес компанії Apple, незважаю
чи на виробництво HiPhone, складає майже $ 25 
млрд на рік, поступаючись тільки США. Крім того, 
Китай був єдиним місцем у світі, де продажі ком
панії Apple виросли в першому кварталі 2013 року.

Таким чином, економіка яка побудована на 
виробництві копій товарів західних компаній до
зволяє проводити відбір споживачам, залежно від 
їх фінансових статків у найближчій перспективі, а 
у довгостроковій перспективі, відкрите копіювання 
може побудувати попит на західні інновації.

Так попри те, що Microsoft витрачає міль
йони доларів щорічно на боротьбу з незаконним 
копіюванням та розповсюдженням своєї продук
ції, визнає, що незаконне копіювання допомагає 
компанії затверджувати позиції на ринках, що 
розвиваються та відображати погрози від вільно
го копіювання програмного забезпечення. Суть 
лікувального піратства в тому, що переважна біль
шість користувачів які обирають піратські версії 
програмного забезпечення, із розвитком та про
цвітанням починають купувати законні версії та 
зазвичай обирають Microsoft, який вже використо
вували, що називається мережевим ефектом [4].

Найбільш суттєвим моментом, який дозво
ляє зрозуміти сутність економіки копіювання 
Китаю полягає у історичному аналізі економіки 
США. За висловленням професорів К. Раустіала 
та К. Спрігмана економіка США також пережи
вала становлення яке було аналогічним тому як 
сьогодні підіймається за допомогою виробництва 
контрафактної продукції економіка Китаю. У ХVIII
XIX століттях, товари та винаходи вироблені у 
Великобританії були мішенню для копіювання аме
риканськими товаровиробниками, які зосереджу
вали своє економічне шпигунство на британській 
текстильній промисловості. Американські підпри
ємці прагнули повторити секретні британські про
екти для ткацьких верстатів та млинів, а уряд США 
всіляким чином сприяв цьому.

Як і в сучасному Китаї, імітація або відтво
рення інновацій були офіційною політикою уряду, 
раннє законодавство США яке проіснувало до кін
ця 1800х років, містило заборону на отримання 
патентів іноземними винахідниками в США на 
винаходи які вже були запатентовані в інших дер
жавах та значні перешкоди для іноземних вина
хідників. Авторське право США не передбачало 
будьякого захисту для іноземних авторів та вина
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хідників. Ця заборона проіснувала до 1891 року, 
і навіть тоді, зарубіжні автори повинні були друку
вати свої книги в США, як умова для забезпечення 
захисту авторського права США. Ця вимога повніс
тю не зникла із законодавства США аж до 1980
х років. Прибічником такої політки був Бенджамін 
Франклін, за часи політичної діяльності якого було 
широко розповсюджено перевидання творів бри
танських авторів без отримання їх дозволів та 
виплати винагород. У зв’язку з такою ситуацією 
британці піддавали критиці американських вироб
ників за їх способи виробництва та копіювання [1].

Прикладом можна привести копіювання тво
рів Чарльза Діккенса який висловився з цього при
воду, що справедливість ніколи не впливає на отри
мання шести пенсів з величезних американських 
продажів від всіх книг. Разом з цим, власна історія 
Діккенса ілюструє, як порушення авторських прав 
може, іноді носити корисний ефект для автора. 
Так, широке копіювання його творів призвели до 
його популярності, перетворивши Діккенса в літе
ратурну зірку в США. У 18671968 роках Діккенс 
здійснив літературний тур по США, під час якого він 
заробив більш ніж 19 000 фунтів, або близько $ 
1,75 млн у сьогоднішніх доларах. До того часу, як 
Діккенс помер два роки потому, більше 20 відсо
тків його активів та маєток були придбані за цього 
туру в США [5].

Проведення такої паралелі між минулим 
економіки США і сучасним виробництвом контр
афактних товарів в Китаї покликані дати розуміння 
можливих перспектив подібної економіки. За ви
раженням професорів К. Раустіала та К. Спрігмана 
аналогічно тому, як копіювання надало можли
вість економіці США піднятися у 18 та 19 сто
літтях, сьогодні копіювання дозволяє здійснити 
те підйом економіці Китаю і аналогічно тому, як 
уряд Великобританії завищав масштаби загрози 
для економіки у наслідок копіювання американ
ськими виробниками тоді, так сьогодні загроза 
Китайськими виробниками роздута.

Це не зводить до мінімуму важливість права 
інтелектуальної власності. Забезпечення захис
ту прав інтелектуальної власності має значення в 
таких галузях, як фармацевтика, де витрати на до

слідження досить значні. Разом з цим як зазнача
ють американські науковці право інтелектуальної 
власності може перешкоджати, а також стимулюва
ти інновації, воно може обмежувати конкуренцію, 
навіть коли воно заохочує творчість. А так як кожна 
інновація будується на тому, що вже створено, за
безпечення захисту на законодавчому рівні прав 
інтелектуальної власності може стати широким об
меженням джерел натхнення для творчих осіб. Як 
зазначають науковці щоб побудувати нову кращу 
мишоловку ніж ті, що вже існують, треба бути віль
ним від обмежень та мати основу у вигляді вже іс
нуючих технологій. Так само, як Apple, взяв у ком
панії Xerox ідею об’єднання комп’ютерної миші з 
екраном і зображеннями графічних значків (а не 
просто тексту на екрані), в сучасних комп’ютерах, 
так само мільйони новаторів удосконалюють робо
ту інших новаторів [1].

Законодавство про інтелектуальну власність 
залишається відносно новим явищем в суспіль
стві, яке приділяє значну увагу розширенню еко
номічного зростання і підтримці соціальної ста
більності. У Китаї перше сучасне законодавство із 
захисту патентів і товарних знаків було прийнято у 
1980 році, а перший закон про авторське право в 
1990 році. Разом з цим, із зростанням китайської 
економіки, можливо, буде змінюватись відношен
ня китайського уряду до копіювання та порушення 
прав інтелектуальної власності, а баланс інтересів 
буде зміщуватися до менш дозвільного підходу.

На думку професорів, у той же час, дуже важ
ливо, приймати до уваги перспективу китайського 
виробництва контрафактної продукції та визнати 
поряд із негативними аспектами, існування пози
тивних аспектів у процесі копіювання іноземних 
технологій.

Висновок. Враховуючи, що копіювання то
варів китайськими товаровиробниками далеко 
не завжди є ворогом інновацій, а досить часто є 
важливою складовою творчості і поряд із руйнів
ною стороною, має також і продуктивну складову, з 
огляду на історичну стійкість Китаю до тиску з боку 
західних держав, будьякі зусилля змусити уряд 
Китаю змінити політику щодо порушення права 
інте лектуальної власності є марними.
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НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КИТАЙСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ
Стаття присвячена аспектам виробництва контрафактної продукції китайськими товаровиробниками. 

Проаналізовано наслідки виробництва контрафактної продукції в Китаї. Встановлено, що копіювання вабить не 
тільки негативні наслідки але також може нести і позитивні наслідки для економіки в цілому. Розглянуто окремі 
випадки незаконного копіювання в історії США. Проаналізовано феномен Shanzhai який характеризує виробни
цтво копій в Китаї і використовується як термін, що виражає творчість китайського народу.
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докс піратства.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КИТАЙСКИМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Статья посвящена аспектам производства контрафактной продукции китайскими товаропроизводителями. 

Проанализированы последствия производства контрафактной продукции в Китае. Установлено, что копирование 
влечет не только негативные последствия, но также может нести и положительные последствия для экономики 
в целом. Рассмотрены отдельные случаи незаконного копирования в истории США. Проанализирован феномен 
Shanzhai который характеризует производство копий в Китае и используется как термин выражающий творче
ство китайского народа.
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BACKWASH OF VIOLATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS BY CHINESE COMMODITY PRODUCERS
The article is devoted to the issues of China’s Knockoff Economy. The effects of the production of counterfeit 

goods are analyzed. It was found that copying entails not only negative effects but also may carry positive one. Cases 
of illegal copying in US history are analyzed. The phenomenon Shanzhai which that characterizes the production of 
copies in China and expresses the creativity of the Chinese people are considered.
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