НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО”
Факультет соціології і права
Кафедра господарського та адміністративного права
“На правах рукопису”

"До захисту допущено"

УДК 340.114.007.3(477)

Завідувач кафедри
__________ О.О. Кравчук

“___”_____________ 201__ р.

Магістерська робота
зі спеціальності 081 “Право”
на тему: Адміністративно-правовий режим придбання, зберігання і
використання зброї та боєприпасів"
Виконав: студент 6 курсу, групи СП-62м
Венедчук Олексій Олександрович

__________

Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного
права
д.ю.н., професор Голосніченко І. П.

_________
Засвідчую, що у цій магістерській
роботі
немає запозичень з праць інших авторів
без відповідних посилань.
Студент _____________

Київ – 2017 року

Венедчук

О.

О.

Адміністративно-правовий

режим

придбання,

зберігання і використання зброї та боєприпасів. — Рукопис.
Магістерська робота зі спеціальності 081 «Право». — Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського». Факультет соціології і права. Кафедра господарського та
адміністративного права. Київ, 2017.
Магістерську роботу присвячено дослідженню адміністративно-правового
режиму придбання, зберігання і використання зброї та боєприпасів. На основі
здобутків

національної

та

закордонної

юридичної

науки,

узагальнень

правозастосовної діяльності органів державної влади, аналізу вітчизняного та
зарубіжного законодавства розроблено та надано науково обґрунтовані
пропозиції щодо визначення перспектив адміністративно-правового режиму
придбання, зберігання і використання зброї та боєприпасів в Україні;
розглянуто

поняття

адміністративно-правового

режиму

за

українським

законодавством; проаналізовано поняття зброї та боєприпасів, а також
проведено дослідження системи їх класифікації у вітчизняному та іноземному
законодавстві; визначено порядок придбання зброї та боєприпасів в Україні та
за кордоном; визначено порядок зберігання і використання зброї та боєприпасів
в Україні та за кордоном, а також правові аспекти використання зброї з метою
самозахисту; охарактеризовано сучасний стан та перспективи адміністративноправового режиму обігу зброї та боєприпасів в Україні та надати пропозиції з
удосконалення

нормативно-правової

бази,

що

становить

основу

адміністративно-правового режиму придбання, зберігання і використання зброї
та боєприпасів.
Ключові слова: адміністративно-правовий режим, обіг, зберігання,
використання, зброя, боєприпаси, самозахист, сучасний стан, перспективи.

Венедчук А. А. Административно-правовой режим приобретения,
хранения и использования оружия и боеприпасов. — Рукопись.
Магистерская работа по специальности 081 «Право». — Национальный
технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени

Игоря

Сикорского».

Факультет

социологии

и

права.

Кафедра

хозяйственного и административного права. Киев, 2017.
Магистерская

работа

посвящена

исследованию

административно-

правового режима приобретения, хранения и использования оружия и
боеприпасов. На основе достижений национальной и зарубежной юридической
науки,

обобщений

государственной

правоприменительной

власти,

законодательства

анализа

разработаны

и

деятельности

отечественного

предоставлены

органов

и

зарубежного

научно

обоснованные

предложения по определению перспектив административно-правового режима
приобретения, хранения и использования оружия и боеприпасов в Украине;
рассмотрено понятие административно-правового режима по украинскому
законодательству; проанализировано понятие оружия и боеприпасов, а также
проведено исследование системы их классификации в отечественном и
иностранном законодательстве; определен порядок приобретения оружия и
боеприпасов в Украине и за рубежом; определен порядок хранения и
использования оружия и боеприпасов в Украине и за рубежом, а также
правовые

аспекты

использования

оружия

в

целях

самозащиты;

охарактеризовано современное состояние и перспективы административноправового режима оборота оружия и боеприпасов в Украине и предоставлено
предложения

по

совершенствованию

нормативно-правовой

базы,

составляющей основу административно-правового режима приобретения,
хранения и использования оружия и боеприпасов.
Ключевые

слова:

административно-правовой

режим,

обращение,

хранение, использование, оружие, боеприпасы, самозащита, современное
состояние, перспективы.

Venedchuk O. O. The administrative-legal regime of the acquisition,
storage and use of weapons and ammunition. — Manuscript.
Master Thesis in specialty 081 “Law”. — National Technical University of
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Faculty of Sociology and Law.
Department of Economic and Administrative Law. Kyiv, 2017.
The master's thesis is devoted to the study of the administrative-legal regime for
the acquisition, storage and use of weapons and ammunition. On the basis of the
achievements of national and foreign legal science, generalizations of law
enforcement activities of state authorities, analysis of domestic and foreign
legislation, scientifically grounded proposals for defining the prospects of the
administrative-legal regime for the acquisition, storage and use of weapons and
ammunition in Ukraine were developed and provided; the concept of the
administrative-legal regime under the Ukrainian legislation is considered; the concept
of weapons and ammunition was analyzed, as well as a study of the system of their
classification in domestic and foreign legislation; the procedure for the acquisition of
weapons and ammunition in Ukraine and abroad is determined; the procedure for the
storage and use of weapons and ammunition in Ukraine and abroad and the legal
aspects of the use of weapons for the purpose of self-defense are determined; the
current state and prospects of the administrative-legal regime of the circulation of
weapons and ammunition in Ukraine are described and proposals are made to
improve the regulatory framework, which forms the basis of the administrative-legal
regime for the acquisition, storage and use of weapons and ammunition.
Key words: administrative-legal regime, circulation, storage, use, weapons,
ammunition, self-defense, current state, perspectives.
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