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Розділ 1. Загальні відомості 

Даний документ містить інструкції по інсталяції та налагодженню на локальному комп’ютері 
особи, відвідувача web-сайту Пенсійного фонду України (ПФУ), програми «Пенсійний 
калькулятор» (надалі в даному документі – Програма). 

Ознайомтесь із даною інструкцією перед завантаженням Програми із web-сайту ПФУ до 
Вашого локального комп’ютера! 

Програма «Пенсійний калькулятор» призначена для надання громадськості інформаційних 
послуг для підвищення прозорості діяльності ПФУ в частині призначення пенсій за віком на 
загальних підставах у солідарній системі відповідно до статей 27 та  28 Закону України № 1058-
ІV від 09.07.2003р. "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (надалі - Закон).  

За допомогою Пенсійного калькулятора громадяни, відвідувачі web-сайту ПФУ, зможуть 
самостійно здійснити розрахунок розміру майбутньої трудової пенсії за віком на загальних 
підставах у солідарній системі згідно статей 27 та  28 Закону відповідно до введених ними 
даних за допомогою розроблених у Програмі інтерфейсів. 

Детально функції програми «Пенсійний калькулятор» описано в документі «Експлуатаційна 
документація» (файл - ПК_Експлуатаційна документація.pdf). 
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Розділ 2. Вимоги до функціонування Програми 

Пенсійний калькулятор функціонує на персональних комп’ютерах (як desktop, так і notebook) з 
наявною вільною оперативною пам'яттю принаймні в 32 МБ (мегабайти) та монітором з 
розподільною здатністю не менш ніж 1024х768.  
На комп'ютері повинна функціонувати операційна система (ОС) Windows, починаючи з версії 
5.1 (Windows XP та новіші).  
Для функціонування Програми достатньою є стандартна інсталяція ОС, без додаткових 
підсистем та модулів. 
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Розділ 3. Інсталяція та налагодження Програми 

Архів PensCalc_Install.exe, завантажений Вами із web-сайту ПФУ, автоматично буде 
розпаковано після запуску його на виконання.  

У вікні, що з’явиться, вкажіть бажаний шлях збереження  файлів Програми на Вашому 
комп’ютері (Рис.1). 

 

Рис.1  

За вказаним Вами шляхом, після розпакування, буде створено папку «PensCalc», в якій буде 
знаходитись 3 (три) файли (Рис.2): 

- модуль, що виконується (PensionCalc.exe); 

- експлуатаційна документація (ПК_Експлуатаційна документація.pdf); 

- інструкція для інсталяції – документ, що Ви зараз читаєте (ПК_Інструкція для 
інсталяції.pdf). 

 

Рис.2 

Процес інсталяції завершено! 
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Розділ 4. Запуск Програми 

Перш, ніж розпочати роботу із Програмою, необхідно ознайомитися із  експлуатаційною 
документацією на Програму (ПК_Експлуатаційна документація.pdf). Це дасть можливість Вам 
чітко розуміти призначення Програми, її функції та допоможе коректно використовувати  
інтерфейси Програми. 

Для зручності використання Пенсійного калькулятора, користувач може створити ярлик на 
робочому столі свого комп’ютера. Приклад такого ярлика наведено на рисунку 3. 

 

Рис.3 

Щоб розпочати роботу із Програмою, виконайте модуль PensionCalc.exe або запустіть 
створений Вами ярлик  Програми. 
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Розділ 5. Підтримка програмного забезпечення Програми 

 

Здійснюється фахівцями ПФУ 

 

 

 


