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В сучасних умовах світової глобалізації і переходу до інформаційного суспільства на перший план виходить конкурентоспроможність як країни в цілому, так і її регіонів, які можуть виходити на міжнародний рівень
для представлення своїх товарів. Конкурентні переваги регіональної економіки, її окремих галузей та підприємств впливають на темпи зростання
виробництва та на розвиток експортної бази.
Конкурентоспроможність регіону - не статична властивість, а динамічний процес реалізації зусиль заради високої продуктивності шляхом
ефективного використання інтелектуальних, природних і технологічних
ресурсів території і регіону. Миколаївська область має досить потужний
ресурсний потенціал для підвищення конкурентоспроможності аграрного
сектору економіки. Серед таких факторів – наявність висококваліфікованих кадрів та наукової бази, посівні площі, кліматичні умови, які сприятливі для зерновиробництва, виноградарства та ряду інших галузей.
Але лише ресурсного потенціалу не достатньо. Конкурентоспроможність регіону залежить від можливостей створення і використання інновацій, накопичених знань та вмінь з максимальною ефективністю. На нашу
думку, аграрний комплекс є спроможним до впровадження нових технологій і підвищення інноваційного рівня регіону.
Одним із кроків такої стратегії слугує впровадження інформаційних
систем на різних рівнях галузевої структури, які використовують економі1

ко-математичне моделювання та геоінформаційні технології. Використання інформаційних технологій дозволить приймати стратегічні рішення з
урахуванням багатьох факторів, що дозволить знижувати собівартість продукції, вчасно приймати випереджувальні управлінські рішення на довгостроковий та короткострокові періоди, розширювати експортну базу
сільськогосподарських товарів. Технічні та організаційні нововведення дозволять розробити стратегії подальшого регіонального розвитку з урахуванням зміцнення конкурентних позицій товарів аграрного виробництва як
на внутрішньодержавному, так і на міжнародному ринках.
Геоінформаційні системи землекористування на рівні аграрного підприємства за рахунок оптимізації використання і керування наявними ресурсами з використанням математичного моделювання із врахуванням
еколого-економічних аспектів господарювання та стохастичного характеру
аграрного виробництва дозволять забезпечити такі цілі конкурентної політики: а) досягнення високої продуктивності виробництва; б) зростання
якості продукції та послуг підприємства; в) розширення діапазону пропозицій товарів на ринку; г) задоволення потреб замовників.
Геоінформаційні кадастрові системи на рівні районних адміністрацій
за рахунок обліку наявних ресурсів та вдосконалення землекористування в
регіоні забезпечать такі напрями використання конкурентних переваг: а)
реалізації стратегічних планів; б) досягнення високої продуктивності послуг; в) сприяння формуванню регіональних кластерів; г) підвищення наукоємності

виробництва;

д)формування

кадрового

складу

високої

кваліфікації.
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