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Державне регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров’я
України: історичні та правові аспекти
Висвітлено історичні та правові аспекти державного регулювання суспільних
відносин у галузі охорони здоров’я України. Розроблено та обґрунтовано періодизацію
правового регулювання медичної діяльності.
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Рассматриваются исторические и правовые аспекты государственного
регулирования общественных отношений в здравоохранении Украины. Разработана и
обоснована периодизация правового регулирования медицинской деятельности.
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