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Анотація

У підручнику розглянуто питання про обіг вогнепальної зброї в Україні,
розкрито зміст сучасного поняття вогнепальної зброї, подано класифікацію
зброї та описано процедуру її дослідження під час розслідування злочинів.   

Висвітлено питання про незаконний обіг вогнепальної зброї та її застосування. 

Розраховано на бакалаврів, магістрів, аспірантів юридичних спеціальностей
закладів вищої освіти; може бути корисним викладачам, науковцям,
співробітникам органів правопорядку, юристам та всім, хто цікавиться
питанням зброєзнавства.
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