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Викладено основні положення пенсійного забезпечення в Україні, розглянуто
актуальні питання застосування законодавства у цій сфері. Нормативний
матеріал подано станом на 1 червня 2017 р.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів
та юридичних факультетів та усіх, хто цікавиться питаннями пенсійного
забезпечення в Україні.
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