Кашинцева О.
Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації
відповідно до принципів сучасного наукового етосу.
Необхідність переосмислення положень права інтелектуальної власності
обґрунтована вимогами етики сучасної науки , що базується на верховенстві прав людини.
Створення Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України розглядається як один з інструментів
вирішення поставлених наукових завдань, в числі яких: охорона результатів наукових
досліджень і клінічних результатів у сфері медицини та фармації, гармонізація прав
винахідників, медичних установ і фармацевтичних компаній у сфері інтелектуальної
власності, особливості трансферу технологій в позначених сферах, розробка механізму
реалізації біоетичних принципів у сфері охорони інтелектуальної власності.
На шляху гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності виникають
певні соціальні та економічні перешкоди, подолання яких потребує значних зусиль
громадських організацій , переосмислення усталених парадигм науковим співтовариством
і політичної волі міжнародних організацій.
Ключові слова: право інтелектуальної власності, права людини, науковий етос,
права винахідника, інтереси суспільства.

Кашинцева А.
Права человека и права интеллектуальной собственности в сфере медицины и
фармации в соответствии с принципами современного научного этоса.
Необходимость
переосмысления
положений
права
интеллектуальной
собственности обоснована требованиями этики современной науки, базирующейся на
верховенстве прав человека. Создание Центра гармонизации прав человека и прав
интеллектуальной собственности НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины
рассматривается как один из инструментов решения поставленных научных задач, среди
которых охрана результатов научных исследований и клинических результатов в области
медицины и фармации, гармонизация прав изобретателей, медицинских учреждений и
фармацевтических компаний в сфере интеллектуальной собственности, особенности
трансфера технологий в обозначенных сферах, разработка механизма реализации
биоэтических принципов в сфере охраны интеллектуальной собственности.
На пути гармонизации прав человека и прав интеллектуальной собственности
возникают определенные социальные и экономические препятствия, преодоление
которых требует значительных усилий общественных организаций, переосмысления
устоявшихся парадигм научным сообществом и политической воли международных
организаций.
Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, права человека, научный
этос, права изобретателя, интересы общества.
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