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Зміст регіонального відтворювального процесу полягає в
забезпеченні добробуту населення, створення нележних умов для
продуктивної праці і відпочинку людей, їх духовного розвитку,
демографічного розвитку, росту матеріального добробуту населення,
умов його проживання, рівня освіти, соціального середовища,
екологічної ситуації, фінансування людського розвитку, стану та
охорони здоров'я.
В усі часи здоров’я людини розглядалось як одна з найвищих
цінностей суспільства і становило основу економічного та духовного
розвитку держави і регіонів. Це підкреслює нагальну необхідність
відновлення ефективної роботи санаторно-курортного комплексу.
Забезпечення
доступності
санаторно-курортного
лікування,
врахування попиту населення на конкретні види санаторно-курортних
послуг має сприяти перетворенню курортів Харківщини у
високорентабельну та конкурентоспроможну галузь.
Державна політика по відношенню до курортів спрямована
на створення відповідних юридичних та економічних умов для
розвитку санаторно-курортного комплексу на основі ефективного
використання природно-ресурсного, науково-технічного, трудового
потенціалу регіону з метою задоволення матеріальних і духовних
потреб населення, підвищення його життєвого рівня.
Територія України є неоднорідною не тільки за рівнем
соціально-економічного розвитку. Регіони відрізняються між собою
природними і кліматичними умовами, національним складом

населення, системами розселення, економічним та науково-технічним
потенціалом,
системою
внутрішніх,
міжрегіональних
та
зовнішньоекономічних зв'язків.
Вдале поєднання і взаємодоповнення на території України
кліматичних, ландшафтних, бальнеологічних і грязьових природних
лікувально-профілактичних факторів підвищує курортологічну
цінність окремих регіонів до рівня міжнародного значення.
Безпосередній інтерес міжнародної громадськості до культурноісторичної спадщини України посилюється наявністю другої за
кількістю української діаспори в світі. Вдале геополітичне положення
України дозволяє скористатися наявним рекреаційним потенціалом
туристів з ближнього та дальнього зарубіжжя.
Враховуючи
транскордонне
географічне
положення
Харківського регіону, використання потенціалу санаторно-курортного
комплексу дозволить забезпечити:
• залучення іноземних інвестицій для створення пропозиції
адекватної зовнішному попиту на основі приведення матеріальнотехнічної бази та інфраструктури курорту у відповідність до
міжнародних норм обслуговування туристів та ліквідації диспропорції
між наявним туристичним та матеріально-технічним потенціалом;
• апробацію та прискорену адаптацію міжнародного досвіду
щодо найбільш ефективних методів управління та організації праці в
санаторно-курортних та оздоровчих закладах з метою підвищення
гнучкості та адаптивності пропозиції регіону до кон'юнктури світового
ринку;
• залучення валютних коштів у місцевий та державний
бюджет за рахунок експорту санаторно-курортних послуг на основі
оптимального використання ресурсного потенціалу регіону з
урахуванням стратегії його перспективного розвитку та забезпеченням
балансу державних та місцевих інтересів

