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Всім нам з дитинства відомий вислів: «Хто володіє інформацією – той
володіє світом». В сучасному світі, цей вислів набув більш важливого
значення, адже з кожним днем збільшується масив інформації, який людина
не встигає опановувати. В подальшому це відставання може негативно
вплинути на життя людини.
На сьогодні найголовнішим джерелом інформації виступає Інтернет.
Проте в нашому суспільстві не всім категоріям населення він доступний,
незважаючи на законодавче закріплення розвитку інформаційного
суспільства. Адже одним лише прийняттям законів неможливо закрити ту
прогалину в інформаційному доступі, яка виникла в нашій державі. Для
цього необхідно виділяти кошти та контролювати вирішення цієї проблеми,
щоб одна з експортноформуючих галузей (сільське господарство)
виробництва мала сучасне інформаційне забезпечення.
Необхідно зазначити, що за відсутності доступу всього населення до
Інтернету не розвиваються нові, проте важливі галузі для економіки України.
Протягом останніх десяти років в економіці України з’явилась нова галузь –
убезпечення життя. Убезпечення життя – це, з одного боку, найважливіший
інструмент соціально-економічного захисту майнових інтересів громадян,
пов'язаний з потребою в одержанні додаткової грошової допомоги у зв’язку з
такими ймовірними обставинами в їхньому житті, як шкода здоров’ю або
втрата його, втрата годувальника, дожиття до непрацездатного віку та інші; а
з іншого боку, це досить тривалі фінансові відносини між страхувальником і
страховиком, які регулюються державою.
Найбільш незахищеною верствою населення в доступі до Інтернету є
мешканці сіл. Можна лише уявити, який рівень обізнаності про ринок
убезпечення життя та нове пенсійне законодавство має дана верства
населення, якщо навіть серед жителів міст даною інформацією володіють не
більше 10%. А для сільського населення це життєво необхідна інформація,
адже ці знання дадуть змогу жителям сіл забезпечити своє гідне життя
сьогодні та в майбутньому, не обтяжуючи державні соціальні фонди.
Тому, перефразовуючи відомі вислови, можна сказати: «Хто володіє
інформацією – той коваль свого щастя».
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