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ПОДЯКА
Глобальне дослідження незаконного обігу вогнепальної зброї підготовлено Відділом дослідження зло-
чинності УНЗ ООН під керівництвом Жана-Люка Лемахью, директора Відділу політичного аналізу та зв’яз-
ків з громадськістю, і Анжели Мі, керівниці Відділу з питань досліджень та аналізу тенденцій. Глобальна 
програма УНЗ ООН з питань вогнепальної зброї взяла участь у проведенні цього дослідження під керів-
ництвом Джона Брандоліно, директора Відділу з питань договорів, та Лоїде Айрі, керівника Відділу ор-
ганізованої злочинності та незаконного обігу, у форматі висловлення важливих ідей та рекомендацій.

Основна команда

Аналіз, підготовка проекту та підготовка дослідження
Крістіна Кангаспунта, Антуан Велла, Раггі Йохансен, Сімонетта Ґрассі, Леонардо Лара та Марейке Буеттнер 

Розробка бази даних і управління даними
Енріко Бізоньйо, Саломе Флорес, Ернан Епштайн, Франциско Гуеррейро, Транґ Ан Данґ, Франческа Роза, 
Умідйон Рахмонбердієв та Штефані Мавракоу

Графічний дизайн, виклад і картування
Анья Коренблік, Антеро Кескінен, Лоренцо Віта, Сузанне Куннен, Крістіна Куттніґ та Федеріка Мартінеллі

Редактор (короткий виклад інформації)
Джозеф Бойль

Технічний виклад, огляд та коментарі
У Глобальному дослідженні незаконного обігу вогнепальної зброї також враховано знання та безцінні 
внески інших колег із Глобальної програми УНЗ ООН із питань вогнепальної зброї, а саме: Дімана Дімова, 
Поля Яновічі, Лусії Ґомес Консолі, Жака Секене Ндоура та Сільвії Де Педро Санчез-Ромеро.

Зовнішній внесок
У цьому дослідженні також значною мірою враховано дані про вилучення на митниці, які надала Всесвіт-
ня митна організація. Дані з бази даних про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю і терориз-
мом (Массачусетський університет Лоуелла) люб’язно надав професор Арі Перлігер.

ВСТУП
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ВСТУП

Незаконний обіг вогнепальної зброї суттєво впливає на ситуа-
цію в усіх частинах світу. Це дуже серйозна проблема з огляду на 
безпеку громадян, а також центральна проблема для правоохо-
ронних органів, зокрема в контексті заходів, які вони здійснюють. 
Вогнепальна зброя виступає інструментом у багатьох випадках на-
сильства, зокрема вбивств; її часто використовують організовані 
злочинці, а також для підтримки операцій, пов’язаних зі збройними 
конфліктами та тероризмом. Найтрадиційніша форма незаконного 
обігу зброї – це незаконний обіг стрілецької зброї та ручної зброї. 
Разом з тим характер такого незаконного обігу може суттєво різни-
тися в залежності від географічного контексту, а також  видів самої 
зброї.

Вогнепальну зброю зазвичай виготовляють для законних ринків 
ліцензовані виробники. Однак у будь-який момент свого життєвого 
циклу вона може потрапити на нелегальні ринки. Діяльність право-
охоронних органів націлена на те, щоб зупинити її незаконний обіг. 
У багатьох частинах світу вогнепальна зброя перебуває у загально-
му доступі для людей, які можуть собі її дозволити фінансово. Вог-
непальна зброя може обертатися на легальному та нелегальному 
ринку упродовж тривалого періоду часу, оскільки вона є товаром 
тривалого вжитку. Це у свою чергу ускладнює процес запобігання її 
розповсюдженню,  створює перешкоди у процесі  контролю ситуа-
ції зі зброєю. Дані щодо вилучення вогнепальної зброї використано 
у цьому звіті з метою більш ретельного вивчення незаконного обі-
гу вогнепальної зброї. На основі Дослідження вогнепальної зброї 
УНЗ ООН за 2015 рік у цьому звіті проаналізовано потоки незакон-
ного обігу вогнепальної зброї, види вогнепальної зброї, які стають 
предметом контрабанди, механізми  здійснення такої контрабанди, 
а також її зв’язки  з іншими видами злочинності. Звіт не має на меті 
визначити вартість нелегального ринку, оскільки наявних даних не-
достатньо для такого оцінювання.

Складність характеру загроз, пов’язаних із вогнепальною 
зброєю, також відображено у міжнародній законодавчій базі. Існує 
ціла низка різноманітних міжнародних та регіональних документів, 
присвячених вогнепальній зброї та її контрабанді. Цей звіт загалом 
базується на Протоколі проти незаконного виготовлення та обігу 
вогнепальної зброї, її складових і компонентів, а також боєприпасів 
(«Протокол про вогнепальну зброю»), що є додатком до Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організо-
ваної злочинності, яку було ухвалено на Генеральній Асамблеї у 
20011 році . Водночас Конвенцією та Протоколами до неї опікуєть-
ся УНЗ ООН. Протокол про вогнепальну зброю, який підписали 118 
сторін-учасниць у жовтні 2019 року, розглядає проблему незаконно-
го виготовлення та обігу вогнепальної зброї з позицій кримінальної 
юстиції, із метою надання державам-членам інструментів боротьби 
з транснаціональною природою цього явища та його зв’язком із 
організованою злочинністю й іншими видами серйозних злочинів. 
Чимало інших документів впроваджують комплементарний підхід 
до незаконного обігу вогнепальної зброї — із погляду роззброєн-
ня, торгівлі чи розвитку2.

1   Резолюція ГА 55/255 від 31 травня 2001р.

2  Див. список відповідних інструментів та документів на https://www.unodc.org/unodc/en/
firearms-protocol/international-legalframework.html.
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У контексті Конференції сторін Конвенції Органі-
зації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності, країни-члени звернули-
ся до УНЗ ООН із проханням зібрати і проаналізува-
ти кількісну та якісну інформацію й дані про контра-
банду вогнепальної зброї, її складових та компо-
нентів, а також боєприпасів у відповідній розбив-
ці3. Окрім того, у межах Порядку денного у сфері 
сталого розвитку до 2030 року УНЗ ООН здійснює 

3   Конференція Сторін Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, дев’ята сесія, резолюція 9/2, пункт 32.
4   Протокол ООН про вогнепальну зброю використовує термін «незаконний обіг». З редакційних міркувань цей термін буде скорочено до „кон-
трабанда” у всьому звіті. 

моніторинг світових напрацювань, пов’язаних із 
індикатором 16.4.2 («Відсоток вилученої, знайденої 
чи зданої зброї, незаконне походження чи контекст 
якої було виявлено чи встановлено компетентним 
органом у відповідності до міжнародної докумен-
тації»). УНЗ ООН також виступає міжнародним ор-
ганом-співопікуном разом із Управлінням із питань 
роззброєння. 

ДАНІ ПРО ВИЛУЧЕННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ТЕ,
ЩОБ ЗРОЗУМІТИ СИТУАЦІЮ ІЗ
КОНТРАБАНДОЮ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ?

У Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності «ви-
лучення» («виїмка», «арешт»), або «замороження» 
визначено як «тимчасову  заборону  передання,  
перетворення,  відчуження або  пересування  май-
на,  або тимчасовий   вступ   у   володіння  таким  
майном,  або  тимчасове здійснення  контролю  над  
ним  за  постановою  суду  чи  іншого компетентно-
го органу  (стаття 2f ). Вилучення може передувати 
кінцевій конфіскації чи виїмці, яка визначається як 
«остаточне  позбавлення  майна   за постановою 
суду або іншого компетентного органу» (стаття 2g). 

Критерії вилучення вогнепальної зброї можуть 
суттєво відрізнятися в різних країнах. Протокол 
про вогнепальну зброю вимагає від держав вилу-
чати вогнепальну зброю, яка виготовляється чи 

переміщується контрабандним шляхом, а також 
вважати ці злочини кримінальними. Національне 
законодавство та нормативні акти часто виходять 
за межі положень Протоколу, і вогнепальна зброя 
вилучається також із інших підстав, зокрема, якщо 
вона використовується у кримінальній діяльності. 
Вилучення може також базуватися на адміністра-
тивних порушеннях, зокрема відсутності ліцензії на 
володіння чи неспроможності дотримуватися умов 
зберігання. 

Вилучення — це відображення складної дійс-
ності й різних граней явища незаконного обігу во-
гнепальної зброї, які перетинаються між собою4. 
Вилучення може бути пов’язаним із кримінальною 
діяльністю, однак деякі вилучення можуть також 
відбуватися у зв’язку з порушеннями адміністра-

Рис. 1… Обставини вилучення вогнепальної зброї

ОБСТАВИНИ ВИЛУЧЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

  

 
 

КРИМІНАЛЬНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
(напр. від законого власника у зв’язку з

домашнім насильством)

У «КІНЦЕВОГО ВЛАСНИКА»
(на момент виявлення немає ознак 

передачі/перетину кордону, переміщення/наміру 
передати вогнепальну зброю)

НЕЛЕГАЛЬНИЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ
(КОНТРАБАНДА)

Вогнепальна зброя передається в інші руки або 
перетинає кордон в момент перехоплення

НЕЗАКОННА ЗМІНА ВЛАСНИКА 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В ПОБУТОВИХ 

УМОВАХ

• Незаконний продаж/передача 
вогнепальної зброї від законного 
власника в т.ч. особами і від осіб і 
ліцензованих продавців.

• Викрадення цивільної вогнепальної 
зброї (зазвичай в малих розмірах).

• Надання/ роздавання/торгівля 
вогнепальною зброєю незаконного 
походження в т.ч. оренда і позичання.

• Вивезення зі складів правоохоронних 
органів/військових (потенційно в 
крупних розмірах).

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА НЕЗАКОННА 
ТОРГІВЛЯ І ДИВЕРСІЯ

• Нелегальне перевезення.
• Фальшиві/неправдиві декларації.
• Вигадані/несправжні отримувачі.
• Немає дозволу чи ліцінзій.

НЕЗАКОННО ВИГОТОВЛЕНА/ 
НЕЗАКОННА

• Примітивна зброя.
• Модифікація.
• Конверсія.
• Відтворення.
• Стерте/змінене маркування.
• Зібрано із частин і складових.
• Зброя, виготовлена кустарно, без 

дозволів.

НЕЗАКОННЕ 
ВИКОРИСТАННЯ

• Убивство. 
• Тілесні пошкодження.
• Погрози і примус.
• Загроза громадській.
• Збройне пограбування.

НЕЗАКОННА СИТУАЦІЯ

 Незалежні розслідування 
торгівлі наркотиками, людьми 
контрабанда, їн. організованна 
злочинність, тероризм і т.д.

ВЛАСНЕ НЕЗАКОННЕ ВОЛОДІННЯ

Незаконне володіння без жодних 
інших явних кримінальних зв’язків чи 
невстановленне походження.
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тивного характеру. Віднесення  конкретної ситу-
ації чи поведінки  до складу адміністративного, а 
чи кримінального правопорушення залежить від 
національного законодавства. Адміністративні 
правопорушення традиційно стосуються випад-
ків закінчення терміну дії ліцензій, неналежного 
зберігання, неналежного утримання, перевезення 

чи транспортування вогнепальної зброї з пору-
шенням чинних обмежень тощо. Бувають також 
вилучення, що відбуваються як превентивні захо-
ди, зокрема у випадках, пов’язаних із домашнім на-
сильством чи загрозою насильства — навіть якщо 
жодного злочину за допомогою вогнепальної зброї 
не було скоєно. 

ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Цей звіт базується на даних, які країни-члени 
зібрали за допомогою Опитувальника про неза-
конні потоки зброї (IAFQ) , який було розроблено 
спільно з національними та міжнародними експер-
тами, відповідними міжнародними та регіональни-
ми організаціями, а також неурядовими і дослідни-
цькими організаціями, для того, щоб зібрати дані 
про вилучення і в консолідованій формі, і в розбив-
ці за окремими категоріями. Завдяки опитувальни-
ку було зібрано дані щодо кількох аспектів неза-
конного обігу вогнепальної зброї, зокрема, щодо 
маршрутів здійснення контрабанди, кримінально-
го контексту, відстеження та реакцію на цей зло-
чин із боку системи кримінальної юстиції. Загалом 

було отримано 80 відповідей на опитувальник. 
Окрім того, використовувалися додаткові джере-
ла даних, зокрема національні звіти про Реаліза-
цію програми дій щодо стрілецької та легкої зброї 
й Міжнародний документ із відстеження (дані для 
якого збирає і якими ділиться Управління ООН із 
питань роззброєння). Більшість даних стосуються 
2016–2017 років. Ці джерела використовувалися, 
зокрема, для генерування кількісних даних за дея-
кими показниками, включеними до Опитувальника 
про незаконні потоки зброї, і, таким чином, вдалося 
отримати дані щодо 107 країн і територій за період, 
як мінімум, одного з цих років – 2016 або 2017.

КАРТА 1.  Відповіді на анкету (UN-IAFQ)
(дані зібрані станом на 2018 р. по вогнепальній зброї)

та інші країни/території з частковими або доповненими данимиз інших джерел

ÇÇÇÇÇÇ Ç Ç

ÇÇÇ

ÇÇÇÇÇÇ Ç Ç

ÇÇÇ

Відповіді на анкету UN-IAFQ (Анкета про незаконний обіг зброї)*

Країни/території з частковими або доповненими даниими за показниками IAFQ (2016/17) з інших джерел.

* Включає відповіді з 6 країн, зводяться лише до метаданих і якісних даних.
Джерело: аналіз даних УНЗ ООН на основі анкети про незаконний обіг зброї і від Всесвітньої митної організації.
Межі і назви, а також місця, показані на цій карті, не означають офіційного ухвалення чи затвердження ООН. 
Штрих-пунктирні лінії позначають невизначені території. Пунктирні лінії позначають приблизну Лінію контролю, 
демаркаційну лінію між Джамму і Кашміром, погоджену між Індією і Пакистаном. Остаточний статус Джамму і 
Кашміру ще не погоджений сторонами. Остаточне розмежування між Суданом і південим Суданом ще не визначено. 
Триває спір між урядом Аргентини і Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії щодо суверенітету 
Фолклендських (Мальвінських) островів.
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Існують деякі обмеження щодо використання 
даних про вилучення в контексті незаконного обігу 
вогнепальної зброї. Вилучення можуть здійснюва-
тися з підстав, що не стосуються незаконного обі-
гу вогнепальної зброї як такої. Вогнепальна зброя 
може вилучатися, оскільки вона використовува-
лася в контексті кримінальної діяльності, зокрема 
контрабанди наркотиків чи вбивства. Окрім того, 
як і більшість таких даних, що стосуються злочин-
ності, дані про вилучення відображають як самі 
масштаби незаконного обігу, так  зусилля та можли-
вості  правоохоронних органів щодо застосування 
регуляторних механізмів, які можуть суттєво відріз-
нятися в різних країнах. Об’єднання даних про ви-
лучення з іншою інформацією,  її аналіз у різних 
країнах, допомагає використовувати такі дані для 
прогнозування схем і динаміки незаконного обігу. 
Дані про вилучення зброї  самі по собі не відобра-
жають масштабів незаконного обігу. Законодавчі 
визначення та нормативні акти в різних країнах 
можуть суттєво відрізнятися, тому складно зістав-
ляти рівень у різних країнах, оскільки тут є загроза 
зіставлення геть різних явищ. Окрім загальних об-
межень, слід звернути уваги на деякі окремі обме-
ження, що стосуються збору даних для цього звіту. 
Під час збору даних не вдалося охопити всі країни 
світу, але навіть і в країнах, які було включено до 
цього процесу, кількість і якість відповідей була 
різною. Тоді як за деякими частинами опитувальни-
ка вдалося зібрати хороші якісні дані, інші частини 
залишилися порожніми або ж за ними було подано 
лише дуже обмежені дані. Про такі обмеження слід 
пам’ятати, переглядаючи цей звіт. 



ГЛОБА ЛЬНЕ ДОС ЛІДЖЕННЯ НЕ ЗАКОННОГО ОБІГ У ВОГНЕПА ЛЬНОЇ ЗБРОЇ 2020

11

КОРОТКИЙ
ВИКЛАД 

ІНФОРМАЦІЇ

НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ — ЦЕ 
ГЛОБАЛЬНЕ ЯВИЩЕ, ЯКЕ СУТТЄВО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ У 
РІЗНИХ КРАЇНАХ

УНЗ ООН провело наймасштабніший збір даних 
щодо незаконного обігу вогнепальної зброї станом 
на сьогоднішній день і зібрало детальні дані на основі 
відповідей на опитувальник та інших джерел у 81 
країні за період 2016–2017 рр. Ці дані дають унікальну 
інформацію про схеми здійснення контрабанди у світовому, 
регіональному та національному масштабі, забезпечуючи 
надзвичайно важливий ресурс правоохоронним органам, 
органам, відповідальним за ухвалення рішень, та державним 
органам, які намагаються зменшити обсяги збитків, завданих 
внаслідок незаконного обігу вогнепальної зброї. 

На основі цих джерел за 2016 і 2017 роки окремо було 
вилучено в цілому 550 000 одиниць вогнепальної зброї. 
Дані вказують на суттєві відмінності між різними країнами, 
якщо говорити про кількість вилучених одиниць. Так дані 
коливалася від менше ніж 10 до понад 300 000 вилучених 
одиниць. Характер вилучень, про які було отримано 
інформацію, також міг бути зовсім різним. 

Реальний показник кількості вилучень у світі значно 
перевищує цифру 550 000, оскільки деякі країни, що 
входили до дослідження, подали занижені дані про 
вилучення з адміністративних підстав, а якість даних суттєво 
різнилася в різних країнах. Крім того, чимало країн узагалі 
не надали жодної інформації, у тому числі деякі країни з 
найбільшою кількістю населення. Тим не менше, діапазон 
охоплення у цій спробі збору глобальних даних хороший 
і, ймовірно, покращиться в найближчі роки, оскільки збір 
даних оптимізовується та впроваджується в національних 
установах. 

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЩО ПІСТОЛЕТИ — ЦЕ ВОГНЕПАЛЬНА 
ЗБРОЯ, ЯКА ВИЛУЧАЄТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ

Пістолети — це вид вогнепальної зброї, який вилучається 
найчастіше. Однак така схема значною мірою зумовлена си-
туацією в Америці — у регіоні, який повідомив про найбіль-
шу кількість вилучень вогнепальної зброї загалом. Пістоле-
ти склали понад 50 відсотків від випадків вилучення вогне-
пальної зброї в цьому регіоні за звітний період загалом. 

В Африці та Азії найпоширенішим видом стали дробови-
ки. Найбільше рушниць було вилучено в Океанії, а в Європі 
простежувався рівний розподіл між пістолетами, рушниця-
ми та дробовиками.

 Однак у багатьох країнах Африки та Азії, як видається, 
— досить низька спроможність перехоплення та звітування 
про незаконний обіг вогнепальної зброї, і це може призво-
дити до недостатнього звітування за деякими видами вогне-
пальної зброї. Окрім того, загальні цифри, які наведено для 
цих країн, включають вилучення, що не пов’язані безпосе-
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редньо з незаконним обігом. Якщо подивитися на 
вилучення, що їх проводять митні органи на кордо-
нах, то рушниці тут ідуть нарівні з пістолетами. Це 

вказує на те, що така вогнепальна зброя, як нарізна, 
може відігравати суттєвішу роль у світових схемах 
контрабанди, аніж вказують наявні дані. 

Рис. 3… Загальний обсяг вилученої зброї, за країнами і типом охоплення, 2016–2017
(усереднено)
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¹ Для Канади, Гани и Парагваю - дані доступні лише за 2016 р.
2 Для Камеруну, Гвінеї і Киргизстану  - дані доступні лише за 2017 р.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Рис. 2…  Типовий розподіл * заявленої вилучекної зброї по типам, 2016-17

Інша неідентифікована зброя
(без уточнень/сукупно) **

Пневматична, холоста і
газова зброя ***

Зброя або
аналогічні предмети,

крім вогнепальної зброї/в т.ч.
стрілецької  і легкої *** 

Некласифіковано/
невідомо

Пістолети 
39%

Гвинтівки
18%

Револьверы 
14%

Автомати
3%

Кулемети
1%

Інша
вогнепальна
зброя

Інша
стрілецька і легка
зброя

Дробовики
25%

Вогнепальна/
стрілецька і 
легка

72%

* Просте среднє на основі даних по 81 країні.
** Включає зброю, заявлену в категорії «Інше» без достатніх даних для можливої детальнішої класифікації; якась частина цієї зброї 
може бути вогнепальною або легкою стрілецькою.
*** Для деяких країн заявлені дані по вилученнях включали не тільки вогнепальну і легку стрілецьку зброю; але дані по цих типах 
не запитувалися детально в анкетах. Тому частка такої зброї може відрізнятися по різних країнах у відповідності до методики 
розрахунку.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Якщо пильніше приглянутися до ситуації, то 
можна відстежити  зв’язки між схемами здійснення 
контрабанди та ширшим регіональним контекстом. 
До прикладу, країни з вищою кількістю насильни-
цьких смертей та вбивств, зокрема, в Африці та 
Латинській Америці й на Карибських островах, як, 

правило, вилучають більше вогнепальної зброї у 
зв’язку з насильницькими злочинами. Схожим чи-
ном, у країнах із вищим рівнем контрабанди нар-
котиків більше зброї вилучається у зв’язку з цією 
діяльністю. 
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Рис. 4… Типовий розподіл* вилученої 
вогнепальної/легкої стрілецької зброї

по типах, за регіонами, 2016–2017
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* Просте середнє, скориговано для будь-якої вогнепальної/лег-
кої стрілецької зброї, яку було неможливо класифікувати і по-
рахувати у відповідній категорії, і уся зброя, крім вогнепальної/
легкої стрілецької.

Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОНТРАБАНДА 
ІСНУЄ ПОРЯД ІЗ ВНУТРІШНІМ ВИТОКОМ І 
НЕЗАКОННИМ ВИГОТОВЛЕННЯМ

Більшість випадків вилучення вогнепальної 
зброї здійснюються в рамках національних тери-
торій; вилучення на кордонах, в середньому, скла-
дають менш, ніж 10 відсотків від усіх перехоплень. 
Вилучена зброя в переважній більшості виготовле-
на за межами країни, в якій її вилучено, однак існує 
висока ймовірність того, що джерело вогнепальної 
зброї, знайденої на незаконних ринках, має знач-
ний внутрішній компонент, наприклад, коли виток 
вогнепальної зброї стався із законних каналів у 
країні вилучення. 

Часто існує лиш незначний зв’язок із країно-
ю-виробником — значна частка зброї, вилученої 
у вхідних перевезеннях, не перевозилася безпо-
середньо з місця її виготовлення. Це вказує на те, 
що вразливість до незаконного обігу вогнепальної 
зброї здебільшого простежується у країнах, де вог-
непальна зброя переводиться зі статусу законного 
володіння, а не в країнах, де вона виготовляється.

Згідно із наявними даними, головний субрегіон 
відправки вилученої вогнепальної зброї — Північ-
на Америка. Уже в менших масштабах, пунктами 
відправки для незаконного обігу є також Європа та 
Західна Азія. Однак незаконні потоки в межах су-
брегіонів часто пояснюють те, що значний відсоток 

вогнепальної зброї проникає на ринок, зокрема у 
Південній Америці, Північній та Західній Європі й у 
Західній Азії.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОНТРАБАНДА 
ЗОСЕРЕДЖЕНА В МЕЖАХ КОНТИНЕНТІВ

Якщо розглядати маршрути вилученої вогне-
пальної зброї, то потік транснаціональної контра-
банди видається здебільшого зосередженим у ме-
жах континентів. Північна Америка відіграє значну 
роль як субрегіон відправки до інших субрегіонів, 
зокрема, до Південної та Центральної Америки, а 
також до Західної Азії. Північна Америка, Європа та 
Західна Азія разом склали майже 100 відсотків від-
правних пунктів контрабанди у 2016-2017 роках. 
На відміну від інших частин світу, вихідні потоки з 
країн Європи переважно призначалися для кон-
трабанди між континентами. 

Центральна і Південна Америка разом із Західною 
Азією — це понад 80 відсотків місць призначення 
контрабанди. Ці основні місця призначення відомі 
високим рівнем кримінального насильства чи кон-
фліктів, що вказує на зв’язок між контрабандою во-
гнепальної зброї та насильницькими смертями.

КРАЇНА-ВИРОБНИК ЧАСТО НЕ ПОВ’ЯЗАНА З 
НЕЗАКОННИМ ПОТОКОМ

Незаконні потоки контрабанди заплутані й не 
завжди ідуть тими самими шляхами, що й закон-
ні потоки. Країна-виробник вогнепальної зброї і 
країна, де здійснюється виток (коли вогнепальна 
зброя покидає коло законного обігу і входить до 
незаконного) і вилучення, — це часто зовсім різні 
країни. Це чітко простежується на рівні контрасту 
між країнами, які визначено або як країни-вироб-
ники, або як пункт, де розпочинається незаконний 
обіг. Тоді як Європа — це основний регіон-вироб-
ник вогнепальної зброї, яка вилучається у світі, то 
найвідоміший субрегіон незаконного походження 
— Північна Америка. Вогнепальна зброя — це то-
вар тривалого вжитку, і її обіг до й після незакон-
ного продажу на чорному ринку часто передбачає 
кілька етапів передачі.
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КАРТА 2  Основні транснаціональні потоки обігу вогнепальної зброї
(за маршрутами вилученої вогнепальної зброї),

2016–2017 роки

Субрегіони
Північна Америка
Центральна Америка
Південна Америка
Карибські острови
Східна Європа

Східна та Південно-Східна Азія
Північна Африка
Північна та Західна Європа
Океанія
Решта світу

Південна Європа (крім ЗБ)
Західна Азія
Західні Балкани
Західна і Центральна Африка

Дуже малий обсяг

Малий обсяг

Средній обсяг

Великий обсяг

Надвеликий обсяг

 

Розподіл на субрегіони зроблено на основі стандартної класифікації ООН (М49), адаптованої з урахуванням наявності даних і 
регіонів, які становлять особливий інтерес для цього дослідження. Детальніше див. Методологію в додатку.
Стрілки позначають потоки між субрегіонами(не конкретними країнами).
Джерело: результати обробки Анкети щодо незаконного обігу зброї (IAFQ) УНЗ ООН та дані Всесвітньої митної організації.
Межі й назви, а також місця, показані на цій карті, не означають офіційного ухвалення чи затвердження ООН. Остаточний 
статус Джамму і Кашміру ще не погоджено сторонами. Триває спір між урядами Аргентини і Сполученого Королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії щодо суверенітету Фолклендських (Мальвінських) островів.
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невеликі кількості контрабанди
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ВИЛУЧЕННЯ 
НАЙЧАСТІШЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА 
СУХОПУТНИХ ПЕРЕХОДАХ, ОДНАК ПАРТІЇ, 
ЩО ДОСТАВЛЯЮТЬСЯ МОРЕМ, ЗАЗВИЧАЙ 
КРУПНІШІ

Контрабандисти, як правило, користуються 
морським транспортом для здійснення крупних 
перевезень. У випадках вилучення на кораблях 
кількість вогнепальної зброї була в п’ять разів біль-
шою, аніж за традиційних вилучень на інших видах 
транспорту. Це вказує, що правоохоронні органи 
могли б отримати кращу віддачу від інвестицій, 
якби зосереджувалися на морських перевезеннях. 

Однак контрабанда сухопутними шляхами за-
лишається найтрадиційнішим видом перевезення 
через кордон і сягає приблизно двох третіх від за-
гального обсягу. Перехоплення на кораблях сягну-
ло приблизно 6 відсотків усіх випадків вилучення 
митними органами, але 33 відсотки від загальної 
кількості вогнепальної зброї, яку було вилучено на 
митниці.

ОБСЯГИ ВИЛУЧЕНЬ МОЖУТЬ ВІДОБРАЖАТИ 
ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ 
ЗБРОЇ

Якщо подивитися на наявні дані, то виявляєть-
ся таке: переважна більшість випадків вилучення 
ведуть до того, що правоохоронці перехоплюють 
одну одиницю вогнепальної зброї чи, принаймні, 
дуже малу кількість. Однак якщо говорити про кіль-
кість вилученої зброї, то масштабні випадки можуть 
складати значну їхню частину. До прикладу, серед 
митних вилучень, які було здійснено на національ-
них кордонах, приблизно три чверті випадків сто-
сувалися вилучення однієї одиниці вогнепальної 
зброї, але приблизно половину вогнепальної зброї 
було вилучено у випадках, де йшлося про 18 чи 
більше одиниць вогнепальної зброї.

Вилучення невеликих партій, що складалися з 
однієї чи двох одиниць вогнепальної зброї, можуть 
бути пов’язані з індивідуальним використанням, 
коли вогнепальну зброю вилучають у кінцевого 
користувача. У таких випадках переважно йдеться 
про легку вогнепальну зброю. Для прикладу, понад 
80 відсотків револьверів було вилучено у випадках, 
де йшлося лише про одну одиницю вогнепальної 
зброї. 

5   Див. Розділ “Протидія човниковій контрабанді” у Частині 3.

Рис. 5... Розподіл субрегіонів, визначених як 
початок вхідних незаконних потоківа

(внутрішнє коло) і виробництвоа (зовнішнє коло) 
щодо вилучень, здійснених в Пд. Америці, 

2016–2017 
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а Найбільша частка транснаціональних нелегальних потоків 
в Пд. Америці - між країнами Пд. Америки. Так само, лише на 
країни Пд. Америки припадає найбільша частка виробництва 
зброї, вилученої в Пд. Америці ( в т.ч. зброї, вилученої у країні ви-
рообництва). Ці цифри не показані на рисунку вгорі.
Примітка: Частки потоків і виробництва взяті з різних даних, 
що вимагає різної методології. Тому порівнювати слід обереж-
но. В обох випадках, розрахунки коригуються на частку, яка не 
класифікується, або заявлена як невідома.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Такого роду випадки часто ведуть до порушен-
ня правил володіння, але можуть також стосувати-
ся стратегічної «човникової контрабанди», за якої 
багато людей здійснюють перевезення зброї неве-
ликими партіями, аби в цілому задовольнити попит 
на велику партію, і, таким чином, зменшують загро-
зу втручання з боку правоохоронних органів. Такий 
вид контрабанди не повністю пояснює глобальну 
схему контрабанди зброєю, однак існують свідчен-
ня5  про те, що він використовується для транспор-
тування вогнепальної зброї зі Сполучених Штатів 
до Мексики.

З іншого боку цього ланцюжка країни, слід сказа-
ти, звітували про великі вилучення, які, як видава-
лося, відповідали випадкам великого попиту — на-
приклад, у випадку конфлікту. Вилучення рушниць, 
легкої вогнепальної зброї та пістолетів вказують на 
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те, що вогнепальна зброя таких видів може пере-
возитися контрабандою партіями на сотні й тисячі. 
Вогнепальну зброю для стрільби потужними па-
тронами, наприклад, кулемети та автомати, вилуча-
ють не часто, однак такі рідкісні випадки вилучен-
ня загалом стосуються великих партій. Приблизно 
одна п’ята випадків вилучення на митниці, які сто-
сувалися кулеметів та автоматів, передбачали на-
явність такої вогнепальної зброї у складі чотирьох 
чи більше одиниць; із іншого боку, такі револьверні 
трофеї були радше винятками. 

Такі випадки великих вилучень набагато часті-
ше, ніж малі партії, були пов’язаними із правопору-
шеннями, що стосувалися контрабанди вогнепаль-
ної зброї.

КОНТРАБАНДИСТИ ПОСТАЧАЮТЬ 
ЗБРОЮ ТИМ, ХТО ПРАГНЕ ЇЇ ЗБИРАТИ 
ЧИ ЗДІЙСНЮВАТИ МОДИФІКАЦІЙНЕ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗБРОЇ

Вилучення складових і компонентів — це до-
сить рідкісні випадки порівняно з вилученням во-
гнепальної зброї: у середньому вони складають 
лише 5 відсотків від кількості вилученої вогнепаль-
ної зброї. Однак інша картина вимальовується у 
країнах, в яких вогнепальна зброя, виготовлена не 
на заводі (зокрема йдеться про кустарне виробни-
цтво), вилучалася у досить великих кількостях (зо-
крема, у Африці та в різних частинах Азії). Країни в 
цих регіонах, як правило, звітують про відносно ви-
сокий рівень вилучення складових і компонентів. 

Незаконне виготовлення, модифікаційне пе-
ретворення, відновлення та збір вогнепальної 
зброї також представлено в деяких європейських 
країнах, що, імовірно, віддзеркалює національні 
механізми контролю, через які на зброю складно 
отримати законний дозвіл. Модифікаційне пере-
творення зброї може також слугувати задоволен-
ню потреб злочинців щодо використання меншої 
чи менш потужної зброї.

ВІДСТЕЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА НЕДОСТАТНЬОМУ РІВНІ, 
І КРАЇНИ РИЗИКУЮТЬ НЕ ДОСЯГТИ ЦІЛІ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Країни зобов’язалися «значно зменшити неза-
конні фінансові потоки та потоки зброї» у відповід-
ності до Цілі сталого розвитку 16.4. Одним із інди-
каторів цієї цілі є те, що слід визначити відсоток 
вогнепальної зброї, незаконне походження якої 
було відстежено. Дані із 14 країн за 2016–2017 роки 
вказують на те, що, у середньому, таке незаконне 
походження чи незаконний контекст було встанов-

лено лише для 28 відсотків відповідної категорії во-
гнепальної зброї.

Рис. 6... Розбивкавилучень митницею за обсягом* 
вилученої партії, 2016-17
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* Масштаб випадку вилучення стосується кількості одиниць 
вогнепальної зброї, вилучених у цьому конкретному випадку.
a «Незначним» вважається випадок, коли вилучено від 2 до 5 
одиниць зброї в цьому конкретному випадку.
b «Середнім» вважається випадок, коли вилучено від 6 до 10 оди-
ниць зброї в цьому конкретному випадку.
c «Значним» вважається випадок, коли вилучено від 11 до 17 
одиниць зброї в цьому конкретному випадку.
d «Дуже значним» вважається випадок, коли вилучено від 18 
одиниць зброї в цьому конкретному випадку .

Джерело: Всесвітня митна організація.

Країни, які подали дуже високі цифри резуль-
тативності у відстеженні вогнепальної зброї, пові-
домили про відносно низький рівень вилучення, 
мабуть, тому, що відстеження вимагає значної 
кількості ресурсів. Із іншого боку, деякі країни з 
високим рівнем вилучення подали низькі цифри 
результативності, і це може бути пов’язано з во-
гнепальною зброєю, вилученою у зв’язку з менш 
серйозними правопорушеннями, яка, імовірно, не 
виступала пріоритетом для відстеження.
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РЕАКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ, 
ЯК ПРАВИЛО, ЗМЕНШУЄ ЗНАЧУЩІСТЬ 
КОНТРАБАНДИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Країни, у середньому, вилучали приблизно дві 
третини вогнепальної зброї під приводом неза-
конного володіння, як свідчать юридичні обґрун-
тування, що їх надали державні органи влади. Кон-
трабанда, у середньому, зазначалася як юридична 
підстава лише десь у 9 відсотках випадків. 

Однак імовірно, що правопорушення, пов’яза-
не з незаконним володінням, забезпечує правоо-
хоронцям швидший і легший спосіб обґрунтувати 
зупинку партії й вилучення вогнепальної зброї, а 
контрабанда озвучується як фактичне правопору-
шення лише після подальших розслідувань — цей 
феномен відомий як «кримінальний контекст» ви-
лучення. 

Якщо враховувати кримінальний контекст, то 
відсоток вилученої зброї, яка могла би бути пов’я-
заною із незаконним обігом, збільшується більше 
ніж удвічі й сякає приблизно 19 відсотків. Реальний 
відсоток може бути навіть вищим, якщо врахувати 
потенційне применшення у звітності щодо неза-
конного обігу вогнепальної зброї. 

Дані вказують на те, що система кримінальної 
юстиції зосереджується на незаконному обігу вог-
непальної зброї лише у порівняно невеликому від-
сотку випадків, де він чітко відстежується, — а це 
означає, що незаконний обіг вогнепальної зброї — 
переважно приховане явище, і лише частина таких 
випадків випливає на поверхню. 

НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ ТА КОНТРАБАНДА 
НАРКОТИКІВ ЧАСТО ПОВ’ЯЗАНІ З 
ВИЛУЧЕННЯМИ

Окрім правопорушень, пов’язаних зі зброєю, із 
вилученнями вогнепальної зброї найчастіше було 
пов’язано злочинну поведінку, особливо в Латин-
ській Америці та Африці. У Європі такою найбіль-
шою категорією була контрабанда наркотиків. 

У середньому значна частина вилучень вогнепаль-
ної зброї в країнах із великою кількістю вбивств 
здійснюється в контексті насильницьких злочинів. 
Такий самий зв’язок простежується із вилученням 
наркотиків. Окрім того, наркотики постають як най-
традиційніший товар, який перехоплюється під час 
тих самих вилучень, що й вогнепальна зброя, а слі-
дом за ними йдуть товари-підробки, об’єкти куль-
турної спадщини та природні ресурси. 

Дуже складно зрозуміти такий зв’язок між неза-
конним обігом вогнепальної зброї та ширшим 
кримінальним контекстом, у якому відбуваються 
вилучення. Деякі винятково великі окремі вилу-
чення, як видається, пов’язані з територіями, на 
яких останнім часом були конфлікти чи зараз три-
вають конфлікти, або з країнами з високим рівнем 
насильства, пов’язаного з організованою злочинні-
стю. Однак є повідомлення і про деякі великі партії, 
які, вочевидь, не пов’язані з конфліктними зонами 
чи організованою злочинністю.

Деякі країни можуть стикатися з окремими пробле-
мами, пов’язаними з конфліктом. Зброя підживлює 
конфлікт, який триває, а далі, після конфлікту, запа-
си зброї можуть залишатися в обігу, зумовлюючи 
чимало труднощі\в для влади.

Рис. 7... Вогнепальна зброя, вилучена в типовиха випадках вилучення митними органами, за масштабомb 
випадку (крім випадків із дуже значними обсягами вогнепальної зброї),

2016–2017
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a Окремі випадки дуже значних обсягів не враховувалися; це 
випадки, які визначаються масштабом понад 98 процентів 
відповідного конкретного типу зброї.
 b Масштаб вимірюється як кількість зброї певного конкрет-
ного типу, вилучена у певному випадку..
Джерело: Всесвітня митна організація.
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ПОНАД 50 ВІДСОТКІВ УБИВСТВ ПО ВСЬОМУ 
СВІТІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Загалом понад 50 відсотків убивств, який 
відбуваються по всьому світу за рік, здійснюються 
за допомогою вогнепальної зброї. Наявність 
вогнепальної зброї пов’язана з рівнем убивств: 
зростання рівня володіння вогнепальною зброєю в 
країні часто супроводжується зростанням кількості 
вбивств. 

Однак значущість вогнепальної зброї суттєво 
відрізняється залежно від контексту вбивства. Для 
прикладу, вогнепальна зброя — найпоширеніша в 
убивствах, пов’язаних із бандами чи організованою 
злочинністю, але менш поширена, коли йдеться 
про вбивства близьких людей та членів сім’ї.

До застосування вогнепальної зброї як знаряддя 
для вбивства також має також гендерний фактор. 
Здебільшого жертвами вбивств та правопорушень 
у всьому світі — є чоловіки, і ця тенденція ще 
більше поширена, якщо говорити про вбивства 
з використанням вогнепальної зброї. Якщо 
розглядати картину з убивствами близьких людей 
та членів сім’ї, більшість жертв у яких — жінки, 
то чоловіки частіше, ніж жінки, використовують 
вогнепальну зброю для вбивства своїх партнерок, 
тоді як жінки найчастіше використовують якийсь 
гострий предмет. 

Загалом дані про вилучення, як правило, 
вказували на зв’язок між рівнем вилучення зброї та 
рівнем убивств. Країни з вищим рівнем вилучення 
вогнепальної зброї, пов’язаної з вбивством з 
використанням вогнепальної зброї, як правило, 
мають нижчий рівень убивств, що може вказувати 
на керовану й чітку систему права.
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ВИСНОВКИ ТА 
ПОЛІТИЧНИЙ 

ПІДТЕКСТ

Інформація й дані, представлені у Глобальному дослідженні 
незаконного обігу вогнепальної зброї, формують уявлення про 
масштабність і ступінь незаконного обігу вогнепальної зброї 
та її зв’язки з іншими формами злочинності. Дослідження є 
результатом першого глобального збору даних за допомогою 
Опитувальника про незаконні потоки зброї (IAFQ) у спробі 
пролити світло на ситуацію з незаконним обігом вогнепальної 
зброї на основі інформації про попередню ініціативу, яку в 
2015 році реалізувало УНЗ ООН. Далі наведено обговорення 
основних висновків та політичного підтексту результатів 
опитування. 

Країни-члени та міжнародна спільнота збільшили свої зусилля, 
спрямовані на збір доказової інформації про незаконний обіг вог-
непальної зброї, однак слід докласти ще більше зусиль для того, 
аби сформувати повну картину й зупинити незаконні потоки 
контрабанди.

У період між 2015 роком і сьогоднішнім днем значно 
посилилася увага та зусилля країн-членів і міжнародної 
спільноти, спрямовані на розробку, аналіз та формування бази 
політик і стратегій, націлених на забезпечення ефективних 
результатів боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї 
на основі надійних баз даних щодо вилучення та незаконного 
обігу вогнепальної зброї. Це важливе напрацювання, яке 
також підтримується зобов’язанням країн-членів суттєво 
зменшити незаконні потоки зброї, прописаним у Цілі 16.4 
Цілей сталого розвитку, проявляється у різних аспектах. 
Суттєво зросла кількість аналітичних та дослідницьких 
продуктів, що стосуються незаконного обігу вогнепальної 
зброї, проведено кілька ініціатив країн-членів, спрямованих на 
посилення власних спроможностей, інструментів і механізмів 
збору даних про вогнепальну зброю, а також суттєво зросла 
кількість відповідей на опитувальник — майже на 40 відсотків 
порівняно з ініціативою 2015 року, яку реалізовувало УНЗ 
ООН. 

У 80 країнах за 2016 і 2017 рік окремо вилучено понад 500 
000 одиниць вогнепальної зброї. Проте наявні прогалини 
в охопленні даних у кількох із цих країн, а також труднощі 
з відстеженням нелегальних контрабандних потоків, про 
які було повідомлено, підводять до висновку, що ці цифри 
представляють лише верхівку айсберга, оскільки більші 
обсяги вогнепальної зброї, яка перебуває у незаконному 
обігу, залишаються невиявленими і про них немає даних. 

Необхідно докладати більше зусиль до покращення 
розвідувальних даних щодо незаконного обігу вогнепальної 
зброї, ретельніше придивившись до кримінального контексту 
кожного вилучення та місця розтушування вогнепальної 
зброї, щоб краще зрозуміти характер і розміри незаконних 
контрабандних потоків та розробити конкретні заходи 
запобігання й контролю та зупинити ці потоки й зменшити 
рівень доступу злочинців до цієї зброї.
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Дані про вилучення є одними з найрелевантніших 
для виявлення та моніторингу незаконних контра-
бандних потоків, однак їх слід доповнити аналізом 
кримінального контексту й незаконного походження 
вилучених одиниць. 

Дослідження підтвердило релевантність 
використання результатів вилучення як вхідних 
(початкових)даних для оцінювання та подальшого 
аналізу ймовірних обсягів і характеру схем 
незаконного обігу вогнепальної зброї. Попри 
те що, зрозуміло, не вся вогнепальна зброя, яка 
вилучається, пов’язана із незаконним обігом, 
інформація про вилучення, якщо її успішно 
поєднати з додатковою інформацією про вилучені 
одиниці, кримінальний контекст, у якому було 
здійснено вилучення, та місце знаходження цих 
одиниць, може допомогти виявити маршрути і 
схеми незаконної контрабанди.

Незаконний обіг вогнепальної зброї переважно зали-
шається невидимим. 

Переважна більшість вогнепальної зброї ви-
лучається в межах національних територій, у кон-
текстах, які не мають відношення до незаконного 
обігу, або в контексті іншого злочину чи під час пе-
реміщення в межах національної території. Слід си-
стематично аналізувати додаткову інформацію про 
обставини, зокрема про кримінальний контекст 
вилучення й результат відстеження цих одиниць, 
аби визначити, чи передувало вилученню  її кон-
трабандне ввезення до країни.  

Як результат, незаконний обіг вогнепальної 
зброї найчастіше залишається невидимим і нероз-
критим, оскільки незаконну вогнепальну зброю 
важко перехопити місці витоку або її модифікацій-
ного перетворення, проте це стає можливим, коли 
вона знову з’являється у обігу у зв’язку з іншою 
кримінальною діяльністю. 

Країни повинні подвоїти свої зусилля, спрямо-
вані на запобігання, відстеження та перехоплен-
ня незаконних потоків контрабанди вогнепальної 
зброї, зокрема на кордонах і під час передання. 

На кордонах здійснюється мало вилучень зброї. 
Для того, щоб змінити цю тенденцію, країни повин-
ні наростити свої зусилля, спрямовані на те, щоб 
відстежувати контрабанду й боротися з нею, а та-
кож запобігати переходу вогнепальної зброї в руки 
злочинців та її повторній появі уже в контексті ін-
ших злочинів. 

Необхідно посилити потужності щодо контролю 
на кордоні та визначення ризиків, аби запобігати 
й перехоплювати незаконні переміщення вогне-
пальної зброї, зокрема тієї, яка прибуває менш тра-
диційними шляхами, ніж у вигляді посилок та через 
служби поштової доставки. Відстеження та розслі-
дування незаконної контрабанди вимагає додат-
кових зусиль, часу й ресурсів, яких часто немає у 
представників системи кримінальної юстиції. 

У своїй реакції система кримінальної юстиції, як пра-
вило, применшує значущість контрабанди вогнепаль-
ної зброї, натомість зосереджуючись головно на неза-
конному володінні, а не на незаконному походженні та 
на злочинцях, залучених до здійснення контрабанди.

Дослідження підтверджує, що, у середньому, 
приблизно дві третини вилучень вогнепальної 
зброї базувалися на юридичній підставі незаконно-
го володіння, а додаткова інформація про контекст 
і результати відстеження чітко вказують на те, що 
значна частина цієї вогнепальної зброї, імовірно, 
до її вилучення потрапила до країни контрабанд-
ним шляхом. 

Нинішня практика обмеження зусиль, спрямо-
ваних на вилучення з підстав незаконного володін-
ня, відображає відносну короткозорість багатьох 
систем кримінальної юстиції, які більше зосереджу-
ються на вогнепальній зброї як на знарядді злочи-
ну чи як на доказах, а натомість не бачать, що вона 
є важливою для вирішення проблеми незаконного 
походження та контрабанди. Таким чином, вони за-
довольняють свою безпосередню потребу у виве-
денні незаконної вогнепальної зброї з обігу, але за-
гальна мета боротьби з незаконною контрабандою 
залишається нерозкритою й невиконаною. 

Досягненні Цілі 16.4 Цілей сталого розвитку ви-
магає кардинальної зміни парадигми, а також по-
силення стратегічного бачення та активного реагу-
вання з боку представників кримінальної юстиції, 
щоб вони вийшли за межі окремих одиниць зброї 
й віддали перевагу цілі розслідування та переслі-
дування за незаконну контрабандну діяльність, і, 
таким чином, забезпечили наочність та адекватне 
реагування на цей базовий злочин, який лежить у 
основі подальших злочинів і підживлює їх. 
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Існує тісний зв’язок між національними та трансна-
ціональними характеристиками контрабанди вогне-
пальної зброї, які не завжди чітко бачать національні 
органи влади. Для того, аби зрозуміти джерело про-
блеми й розробити відповідну реакцію, країни-чле-
ни повинні створити системи, які дадуть їм змогу 
зрозуміти, проаналізувати та відреагувати на вну-
трішні й транснаціональні масштаби проблеми. 

Інформація й дані, представлені в дослідженні, 
вказують на те, що, у середньому, рівень витоку во-
гнепальної зброї на внутрішньому рівні в країнах 
високий. Тому ймовірно, що незаконна вогнепаль-
на зброя перебуває в обігу в межах кордонів країни 
до того як вона, у кінцевому результаті, буде кон-
трабандою перевезена закордон. Неправильно 
було би розглядати ту контрабанду, яка перети-
нає кордон, окремо від внутрішньої контрабанди, 
оскільки внутрішня контрабанда часто буває по-
чатком незаконного ланцюжка транснаціональних 
поставок вогнепальної зброї. Ці два явища вимага-
ють спільного аналізу, тож національним органам 
влади та особам, які ухвалюють рішення, необхідно 
мати чітку інформацію про внутрішні та трансна-
ціональні обсяги й характеристики контрабанди 
вогнепальної зброї, щоб вони могли зрозуміти, де 
криється джерело проблеми, і продумати відповід-
ні заходи реагування. 

Однак національне законодавство не сприяє 
розумінню внутрішнього чи транснаціонального 
характеру цього явища. Лише 6 із 53 країн, які нада-
ли відповідні дані, прийняли окрему правову кон-
цепцію щодо транснаціональної контрабанди вог-
непальної зброї, тому розбити дані за вилученнями 
вогнепальної зброї було важко.

Для того, аби полегшити ситуацію зі збором да-
них щодо незаконних транснаціональних та вну-
трішніх потоків зброї, країни-члени повинні розгля-
нути варіант напрацювання двох чітких правових 
концепцій для цих двох явищ. Чітке відстеження 
вилучень, що їх здійснюють митні органи на сухо-
путних перетинах кордону, в аеропортах та в пор-
тах, із одного боку, а також систематична фіксація, 
консолідація та аналіз результатів відстеження ви-
лученої вогнепальної зброї, з іншого боку, повинні 
стати подальшим важливим заходом підсилення 
розуміння внутрішніх і транснаціональних масшта-
бів та характеристик цієї проблеми.

Для того, аби запобігати незаконному обігу вогне-
пальної зброї й боротися з ним, необхідно масшта-
бувати спроможності, процедури та інструменти 
для визначення незаконного походження вилученої, 
знайденої і зданої вогнепальної зброї,  а також для за-
безпечення фіксації результатів доступним чином. 
Особливий акцент слід ставити на:
- фіксації інформації про вогнепальну зброю та її 
кримінальний контекст під час різних етапів роз-
слідування в такий спосіб, щоб цю інформацію легко 
можна було консолідувати;
- покращенні механізмів та посиленні спроможно-
стей внутрішнього і транснаціонального відстежен-
ня вилученої вогнепальної зброї;
- централізації релевантних даних у національних 
базах даних, які можуть допомогти у відстеженні та 
підтримці розслідування її ймовірного незаконного 
походження.

Відносно низький рівень реагування на різні 
запитання Опитувальника та різне географічне й 
інституційне охоплення даних у окремих країнах 
відображають відсутність процедур для здійснен-
ня систематичного та загального збору даних у 
країнах-членах. 

Для того, аби розробити цілісний погляд на не-
законний обіг вогнепальної зброї, країни-члени 
повинні узгодити свої вимоги щодо фіксації даних 
на різних етапах розслідувань, пов’язаних із вог-
непальною зброєю, зокрема на етапі вилучення, 
глибинного аналізу зброї та подання результатів 
відстеження. Особливо низький рівень відповідей 
на запитання, які стосуються результатів відстежен-
ня, вказують на негайну потребу країн-членів поси-
лити механізми та спроможності ефективного вну-
трішнього й міжнародного відстеження. І нарешті, 
країни-члени повинні сформувати централізовані 
бази даних, які можуть допомогти здійснювати 
відстеження та підтримувати розслідування щодо 
ймовірного незаконного походження. Цей елемент 
ключовий для будь-якого ефективного режиму 
контролю за вогнепальною зброєю. 

Нарощування зусиль, спрямованих на відстеження 
та вилучення складових і компонентів вогнепальної 
зброї, зокрема під час перевезення службами швидкої 
доставки посилок, можуть підтримати боротьбу з 
різними видами незаконного виготовлення вогнепаль-
ної зброї, у тому числі з модифікаційним перетворен-
ням, збором та кустарним виробництвом.

Загальний визначений рівень вилучень складо-
вих і компонентів низький порівняно з вогнепаль-
ною зброєю, але кількість вилучень все ж вища в 
країнах, де вилучалася вогнепальна зброя, яку ви-
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готовлено не на заводі, зокрема яку було виготов-
лено в кустарних умовах, зібрано та модифіковано. 
Нечіткий показник щодо складових і компонентів, 
які перебувають у незаконному обігу, може бути 
вищим, ніж отримані цифри, оскільки важко відсте-
жувати і визначати їх як одиниці, що належать до 
вогнепальної зброї. Посилення уваги та спромож-
ностей щодо виведення незаконних складових і 
компонентів із обігу, зокрема під час пересилання 
службами швидкої доставки посилок, може запо-
бігти різним видам незаконного виготовлення во-
гнепальної зброї, наприклад, модифікації, збору та 
кустарному виробництву.

Для того, щоб вирішити проблему транснаціональ-
ної контрабанди вогнепальної зброї, правоохорон-
ні органи повинні продовжити докладати зусиль, 
спрямованих на різні види перевезень, зокрема авто-
мобільними транспортними засобами та кораблями.

Інформація й дані, наведені у цьому дослідженні, 
вказують на те, що автомобільні транспортні засо-
би та кораблі — це першочергові види перевезень 
вогнепальної зброї через кордон. Тому слід постій-
но докладати зусиль для відстеження вогнепальної 
зброї в автомобільних транспортних засобах на 
сухопутних пунктах перетину кордону, а також на 
кораблях у портах.

Збір та аналіз даних щодо втраченої та викраденої 
вогнепальної зброї може також допомогти надалі 
сформувати розуміння щодо незаконного обігу вогне-
пальної зброї та щодо пункту перенаправлення кон-
трабандної вогнепальної зброї.

Доповнюючи прийнятий у світі показник для 
вимірювання незаконних потоків зброї, визначе-
ний у одній із Цілей сталого розвитку, країни-члени 
та міжнародна спільнота повинні на систематичній 
основі збирати та аналізувати дані про втрачену 
й викрадену вогнепальну зброю. Така інформація 
може доповнити дані про вилучення вогнепальної 
зброї й покращити розуміння незаконних потоків 
вогнепальної зброї. Дані, зареєстровані у базі да-
них iARMS, якою керую Інтерпол, можуть стати по-
тужним відправним пунктом у цьому плані.

Країна-виробник вилученої вогнепальної зброї та 
країна її незаконного перенаправлення (перепрода-
жу) — це часто дві різні країни, тож країни, які ви-
лучають незаконну контрабандну вогнепальну зброю, 
повинні повідомляти країні-виробнику про це вилу-
чення. Такий обмін інформацією — важливий крок на 
шляху до покращення чи впровадження профілактич-
них заходів на ранніх етапах ланцюжка постачання, 
і він може забезпечити необхідну інформацію для оці-
нювання експортного ризику в країні-експортері.

Значна частка контрабандної вогнепальної 
зброї — це законно виготовлена вогнепальна 
зброя, яка незаконно потрапляє на чорний ринок 
лише після її законного експорту. Однак, згідно з 
міжнародними та регіональними документами, 
зокрема Договором про торгівлю зброєю чи Цен-
тральноафриканською Конвенцією проти вогне-
пальної зброї, її складових і компонентів, а також 
бойових припасів, країни зобов’язані оцінювати 
ризик майбутнього незаконного перенаправлення 
під час оцінювання експортного ризику. Тоді як під-
твердження, отримані після доставки, можуть слу-
гувати дієвим засобом перевірки валідності оцінки 
експортного ризику, інформація про контрабанд-
ну вогнепальну зброю з країни, де було здійснено 
вилучення, може слугувати ще одним важливим 
джерелом надходження інформації для країни-ви-
робника. Тож країни-члени повинні мати відкриті 
канали комунікації й обміну інформацією щодо во-
гнепальної зброї, яку було ввезено контрабандою 
чи незаконно перепродано

Інтегровані та цілісні механізми збору даних і вико-
ристання стандартизованих шаблонів та інстру-
ментів можуть допомогти покращити ситуацію. 
Без них країни-члени ризикують не досягнути Цілі 
сталого розвитку 16.4 та бути неспроможними здій-
снити моніторинг. Необхідно також забезпечити 
посилене залучення та підтримку глобальних ініціа-
тив, спрямованих на збір даних.

Те, що системи кримінальної юстиції часто не 
вважають питання контрабанди вогнепальної 
зброї пріоритетом, також відображається в тому, за 
яким рудиментарним та ізольованим принципом у 
деяких країнах іноді збираються і фіксуються дані 
про вогнепальну зброю. Тож механізми та інстру-
менти збору даних у багатьох країнах також часто 
є не достатньо відточеними для того, щоб сфор-
мувати повну картину незаконної контрабанди та 
злочинів, пов’язаних із нею, зокрема картину нових 
загроз і загроз, що виникають, наприклад, через 
контрабанду складових і компонентів за допомо-
гою інтернет-служб доставки посилок і контрабан-
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ди, або ж через модифікацію зброї у зброю, з якої 
стріляють по живих мішенях, тощо. 

Посилюючи наочність та усвідомлюючи важ-
ливість вирішення проблеми незаконного обігу 
вогнепальної зброї, слід також ставити більший 
акцент на забезпеченні інтегрованих і цілісних 
методів збору, аналізу та використання даних про 
вогнепальну зброю. Країнам необхідно визнати ре-
левантність переходу від сприйняття вогнепальної 
зброї як інструменту чи доказу до розгляду її по-
ходження та можливості здійснення контрабанди, 
а також адаптувати свій механізм збору та аналізу 
даних таким чином, щоб інтегрувати ширші дані 
про злочини в загальну картину розвідувальних 
даних, що формується навколо незаконної вогне-
пальної зброї. 

Існує потреба у підсиленні картини розвідуваль-
них даних щодо контрабанди вогнепальної зброї 
шляхом удосконалення механізму підрахунку зни-
зу вгору, щоб спростити збір і аналіз інформації, зо-
крема про кримінальний контекст, зв’язок із окре-
мими загрозами для безпеки, як-от із тероризмом 
чи організованою злочинністю, а також підтримати 
аналіз доказової розвідувальної інформації та про-
цес ухвалення стратегічних рішень. 

Розробка та використання стандартизованих 
інструментів, зокрема шаблонів та автоматизова-
них застосунків, які можуть допомогти розбити ін-
формацію з моменту її виготовлення/генерування, 
а також зменшити ризик помилок, можуть суттєво 
сприяти покращенню картини та якості аналізу. 

Погана практика відстеження та недостатність 
зусиль, спрямованих на повідомлення результатів, 
зменшує ймовірність розкриття незаконних потоків 
зброї та боротьби з ними і ставить під загрозу досяг-
нення та моніторинг країнами-членами Цілі стало-
го розвитку 16.4. Необхідно посилити залучення та 
підтримку ініціатив, спрямованих на збір даних по 
всьому світу.

Дані про вилучення — найкращий інструмент 
моніторингу незаконного обігу вогнепальної зброї, 
однак лише відстеження незаконного походження 
може допомогти визначити пункти незаконного 
витоку вилученої вогнепальної зброї та ідентифіку-
вати маршрути й схеми контрабандної діяльності. 

Країни повинні на систематичній основі здійс-
нювати відстеження та повідомляти про результати 
своїх зусиль, спрямованих на визначення незакон-
ного походження вогнепальної зброї, вилученої під 
час злочину, із метою розслідування та забезпечен-
ня переслідування за правопорушення, пов’язані з 

незаконним обігом, поза межами і незалежно від 
основного правопорушення, яке дало підстави для 
дій правоохоронних органів, що привели до вилу-
чення вогнепальної зброї*** і кількість вилученої, 
знайденої та зданої зброї, яку вони змогли відсте-
жити до моменту її незаконного походження (у се-
редньому 28 відсотків), країни-члени ризикують не 
досягнути Цілі сталого розвитку 16.4. і бути неспро-
можними здійснити моніторинг. Відтак необхідно 
масштабувати спроможності, процедури та інстру-
менти, спрямовані на визначення незаконного 
походження вилученої, знайденої та зданої вогне-
пальної зброї й доступну фіксацію результатів.

Транснаціональна контрабандна вогнепальної зброї 
— це складний злочин, який часто призводить до 
фатальних наслідків. Аби забезпечити ефективну 
боротьбу з цим явищем, країни-члени та міжнарод-
на спільнота повинні інвестувати в подальші дослід-
ження наявних зв’язків із іншими безпековими загро-
зами та розробити відповідні мультисекторальні 
підходи.

Дослідження підтверджує взаємозв’язок між 
вилученою вогнепальною зброєю, із одного боку, 
та контрабандою наркотиків, а також збройним 
насильством, зокрема вбивствами, із іншого боку. 
Слід провести подальший аналіз цих зв’язків, а та-
кож взаємозв’язку між незаконною вогнепальною 
зброєю та іншими суттєвими темами, зокрема, 
контрабандою товарів і тероризмом. Аналіз взає-
мозв’язку між незаконною вогнепальною зброєю, з 
одного боку, та корупцією і відмиванням грошей, із 
іншого боку, може надалі допомогти підсилити під-
ходи до розслідування цих злочинів.  

Хоча дослідження підтверджує, що вогнепаль-
на зброя, яка використовується для вбивств, має 
окремий гендерний вимір, однак слід іще детальні-
ше дослідити і врахувати вплив незаконної вогне-
пальної зброї на чоловіків і жінок, хлопців і дівчат.



24

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ОГЛЯД



ГЛОБА ЛЬНЕ ДОС ЛІДЖЕННЯ НЕ ЗАКОННОГО ОБІГ У ВОГНЕПА ЛЬНОЇ ЗБРОЇ 2020

25

АФРИКА

В Африці найбільшу кількість вилученої зброї було за-
реєстровано в Анголі та Кенії. Тут переважали пістолети, 
але в Тунісі було вилучено значну кількість кулеметів, а у 
Бурунді — автоматів. У Центральноафриканській Респу-
бліці, окрім різної зброї на зразок гранат, кустарної зброї 
та пушок, решту вилученої зброї складали переважно 
рушниці та автомати. 

Однак чимало країн Африки та Азії, як видається, ма-
ють нижчу спроможність до перехоплення та звітування 
про контрабандну зброю, що веде до недостатності звіту-
вання про деякі види вогнепальної зброї. Окрім того, за-
гальні цифри, які повідомляють країни, включають вилу-
чення, безпосередньо не пов’язані з контрабандою. На 
основі вилучень, що їх здійснюють на кордоні митні ор-
гани, рушниці йдуть на рівних із пістолетами. Це вказує 
на те, що така вогнепальна зброя, як рушниці, може віді-
гравати суттєвішу роль у світових контрабандних схемах, 
аніж показують наявні дані.

Рис. 8... Средній розподіл* задокументованої зброї в Африці, за типом,
2016–2017
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* Просте середнє на основі даних з 18 країн.
** Включає зброю, заявлену в Категорії «Інше» без достатніх даних для можливої детальнішоє класифікації; яксь частина цієї зброї 
може бути вогнепальною або легкою стрілецькою.
*** Для деяких країн заявлені дані по вилученнях включали не тільки вогнепальну і легку стрілецьку зброю; але дані по цих типах не 
запитувалися детально в анкетах.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Якщо пильніше приглянутися до ситуації, то можна про-
стежити зв’язок між схемами здійснення контрабанди та 
ширшим регіональним контекстом. До прикладу, країни 
з вищою кількістю насильницьких смертей і вбивств, зо-
крема в Африці та Латинській Америці, і країни Карибсь-
кого басейну, як правило, вилучають більше вогнепаль-
ної зброї у зв’язку з насильницькими злочинами. Схожим 
чином у країнах із вищим рівнем контрабанди наркотиків 
більше зброї вилучається у зв’язку з цією діяльністю.
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Рис. 9... Розподіл вилученої зброї по типах, країнах Африки, 2016-17
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* Включає іншу вогнепальну зброю, іншу легку стрілецьку, та іншу зброю. Також включає зброю, яка заявлена в категорії «інше» без 
достатніх даних для точнішої класифікації чи робивки; якась з цієї зброї може бути вогнепальною, одного із шести зазначених 
стандартних типів.
** Пневматична, холоста і газова зброя підпадає під попереднє визначення «зброя, крім вогнепальної/легкої стрілецької», але розріз-
няється за наявності достатніх даних.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Рис. 10... Зброя, вилучена країнами в Африці, за типом,  2016–2017
(9 країн, з найвищими вилученими обсягами)
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Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Рис. 11... Зброя, вилучена країнами в Африці, за типом,  2016–2017
(9 країн, з найнищими вилученими обсягами)
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* Дані для Гани були доступні лише за 2016 рік; Дані для  Камеруну и Гвінеї були доступні тільки за 2017 рік.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Карта 3 Транснаціональні канали нелегального переправлення вогнепальної зброї, які 
зачіпають Африку і Західну Азію

(визначено на основі маршрутів вилученої зброї), 2016–2017
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Розподіл на субрегіони зроблено на основі стандартної класифікації ООН (М49), адаптованої з урахуванням наявності даних і ре-
гіонів, які становлять особливий інтерес для цього дослідження. Детальніше див. Методологію в додатку.
Стрілки позначають потоки між субрегіонами (не конкретними країнами).
Джерело: результати обробки Анкети щодо незаконного обігі зброї (IAFQ) УНЗ ООН та Всесвітньої митної організації.
Межі й назви, а також місця, показані на цій карті, не означають офіційного ухвалення чи затвердження ООН. Остаточний 
статус Джамму і Кашміру ще не погоджено сторонами. Триває спір між урядами Аргентини і Сполученого Королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії щодо суверенітету Фолклендських (Мальвінських) островів.
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АМЕРИКА

У Латинській Америці та в країнах Карибського басей-
ну про найбільшу кількість вилученої вогнепальної зброї 
повідомили Колумбія та Аргентина. Однак не було отри-
мано цілісних даних щодо Бразилії. Якщо залишити осто-
ронь зброю, яка не належить до вогнепальної / легкої 
та стрілецької зброї, а також будь-яку іншу вогнепальну 
зброю / легку та стрілецьку зброю, яку неможливо було 
класифікувати й зарахувати до відповідної категорії, то 
Америка — це регіон із найвищим відсотком пістолетів (у 
середньому 52 відсотки) і револьверів (24 відсотки). Від-
соток рушниць, вилучених у Мексиці, значно перевищу-
вав відсоток вилучених рушниць у інших країнах Латин-
ської Америки та Карибського басейну.

Рис. 12... Средній розподіл* заявлених вилучень зброї в Північній і Південій Америці,
2016–2017
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* Просте среднє на основі данних з 26 країн.
** Включає зброю, заявлену в категорії «Інше» без достатніх даних для можливої детальнішої класифікації; якась частина цієї може 
бути вогнепальною або легкою стрілецькою.
*** Для деяких країн заявлені дані по вилученнях включали не тільки вогнепальну і легку стрілецьку зброю; але дані по цих типах 
не запитувалися детально в анкетах. Тому частка такої зброї може відрізнятися по різних країнах у відповідності до методики 
розрахунку.

Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Збір даних, який проводився для цього дослідження й 
зосереджувався на даних за 2016 та 2017 роки, базувався 
на попередньому зборі, яке здійснювало УНЗ ООН. Тож 
були в наявності дані щодо вилучень у деяких країнах і 
за попередні роки. Незважаючи на періоди звітності й 
потенціал для зіставлення, у деяких випадках було абсо-
лютно неможливо визначити якісь значущі довгострокові 
тенденції до зростання чи зменшення. У Латинській Аме-
риці вивести такі тенденції стало можливим для трьох 
країн, і всі дані вказували на чітко виражені тенденції до 
зменшення.
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Рис. 13... Розподіл вилученої зброї за типами, країнами в Північній і Південій Америці, 2016-17
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* Включає іншу вогнепальну зброю, інше легку стрілецьку, та іншу зброю. Такожвключає зброю, яка заявлена в категорії «Інше» без 
достатніх даних для точнішої класифікації чи розбивки; якась з цієї зброї може бути вогнепальною, одного їз шести зазначених 
стандартних типів.
** Пневматична, холоста і газова зброя підпадає під попереднє визначення «зброя, крім вогнепальної/легкої стрілецької» але розріз-
няється за наявності достатніх даних.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Рис. 14... Зброя, вилучена країнами в Північній і Південій Америці, за типами, 2016–2017
(9 країн, з найбільшими вилученими обсягами)
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* Включено зброю, яку відстежувало Бюро контролю алкоголю, тютюнових виробів, зброї та вибухових речовин агенства забезпе-
чення правопорядку, у наслідок вилучення, здачі, за програмою викупу чи іншого способу легалізації. Крім того, включено лише вилу-
чену зброю, яка була предметом відстеження. Зброя, яка була предметом відстеження після легалізації, не репрезентує повний 
повний комплекс вилученої зброї.
¹ Дані для Канади були доступні лише за 2016 рік.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Рис. 15... Зброя, вилучена країнами в Північній і Південій Америці, за типами, 2016–2017
(9 країн, з середнім вилученими обсягами)

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

Уругвай Бразилія* Перу Сальвадор Еквадор Панама
Домініканська
Республика   

Ямайка Багамські
острови

Кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 
зб

ро
ї

Невідома/некласиффкована 
Інша зброя/пов’зані предмети
Зброя або пов’язані предмети, крім вогнепальної зброї/
легкої стрілецької зброї (невизначена)
Пневматична, холоста і газова зброя
Інша зброя/бойові засоби (невизначено/сукупно)
Інша легка стрілецька зброя
Інша зброя

Автомати
Дробовики 
Гвинтівки
Револьвери
Пістолети
Кулемети

 

* Враховано тільки одиниці вилученої зброї, зареєстровані в Центрі відстеження Федеральної поліції Бразилії
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Рис. 16... Зброя, вилучена країнами в Північній і Південій Америці, за типами, 2016–2017
(9 країн, з найнижчими вилученими обсягами)
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¹ Дані Парагваю були доступні тільки за 2016 рік
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Рис. 17... Значні* тривалі тренди у кількості вилученої зброї в країнах Латинської Америки,
2010–2017
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* Оскільки методи збору даних було переглянуто, дані до 2016 року не завжди зіставні з даними за 2016-2017 роки, за винятком 
оновлених історичних даних. На цьому графіку представлено лише країни, щодо яких було доступно принаймні 5 точок даних за 
період 2011-2017 рр., і відповідна проста модель лінійної регресії дала значення р, які були значущими на рівні 90%.
** За 2014 та 2015 роки бракує даних щодо Мексики та Панами.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Карта 4  Транснаціональні потоки незаконого обігу вогнепальної зброї,  що включають 
Латинську Америку та Карибський басейн

(визначено шляхами вилучення вогнепальної зброї), 2016–2017

Північна Америка
Центральна Америка
Південна Америка
Карибський басейн
Східна Європа

Східна та Південно-Східна Азія
Північна Африка
Північна та Західна Європа
Океанія
Решта світу

Великий обсяг

Надвеликий обсяг

Південна Європа (крім ЗБ)
Західна Азія
Західні Балкани
Західна і Центральна Африка

Субрегіони
Незначний обсяг
Дуже малий обсяг
Малий обсяг
Средній обсяг

 

Розподіл на субрегіони зроблено на основі стандартної класифікації ООН (М49), адаптованої з урахуванням наявності даних і ре-
гіонів, які становлять особливий інтерес для цього дослідження. Детальніше див. Методологію в додатку.
Стрілки позначають потоки між субрегіонами (не конкретними країнами).
Джерело: результати обробки Анкети щодо незаконного обігі зброї (IAFQ) УНЗ ООН та Всесвітньої митної організації.
Межі й назви, а також місця, показані на цій карті, не означають офіційного ухвалення чи затвердження ООН. Остаточний 
статус Джамму і Кашміру ще не погоджено сторонами. Триває спір між урядами Аргентини і Сполученого Королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії щодо суверенітету Фолклендських (Мальвінських) островів.

Карта 5 Транснаціональні потоки незаконого обігу вогнепальної зброї,  що включають
Латинську Америку та Карибський басейн

(визначено шляхами вилучення вогнепальної зброї), 2016–2017
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ЄВРОПА

Якщо порівнювати з усіма іншими регіонами, то в Європі 
види вилученої зброї були найбільш диверсифікованими. 
Серед зброї, яку можна було чітко класифікувати як вогне-
пальну зброю та легку й стрілецьку зброю, пістолети скла-
ли в середньому 35 відсотків вилучень, а на другому місці 
опинилися рушниці (27 відсотків), дробовики (22 відсотки) 
та револьвери (11 відсотків), тоді як на третьому місці сто-
яли автомати (4,5 відсотка)6. Окрім того, у середньому, Єв-
ропа зареєструвала найвищий відсоток різних видів зброї 
— це може бути пов’язано з процвітанням модифікаційних 
перетворень та інших форм імпровізації щодо способів от-
римання незаконної зброї. 

Якщо порівнювати з Америкою, то у випадку Європи 
було простіше відстежити деякі статистично значущі дов-
гострокові тенденції до зростання чи зменшення, зокрема 
якщо говорити про Іспанію, Литву та Румунію. 

Історичні дані також існували для країн Західних Бал-
конів; однак у цьому випадку жодних значущих тенденцій 
до зростання чи зменшення виявлено не було.

Рис. 18 ... Средній розподіл* заявленої вилученої зброї в Європі,
2016–2017
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* Просте среднє на основі даних з 26 країн.
** Включает оружие, указанное в разделе «Другое» без достаточной информации для дальнейшей классификации; Некоторые из 
этих видов оружия могут быть огнестрельным оружием или СОЛВ.
*** Для деяких країн заявлені дані по вилученнях включали не тільки вогнепальну і легку стрілецьку зброю; але дані по цих типах не 
запитувалися детально в анкетах.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

6   Ця розбивка включає лише вогнепальну зброю та легку й стрілецьку зброю, і виключає будь-яку вогнепальну зброю, які 
неможливо визначити та віднести до відповідної категорії.
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Рис. 19... Розподіл вилученої зброї за видами та країнами в Європі, 2016-17
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* Включє іншу вогнепальну зброю, іншу легку стрілецьку, та іншу зброю. Також  включає зброю, яка заявлена в категорії «інше» без 
достатніх даних для точнішої класифікації чи розбивки; якась з цієї зброї може бути вогнепальною, одного із шести зазначених 
стандартних типів.
** Пневматична, холоста і газова зброя підпадає під попереднє визначення «зброя, крім вогнепальної/легкої стрілецької», але розріз-
няється за наявності достатніх даних.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Рис. 20 ... Зброя, вилучена в країнах Європи, за типами, 2016-17
(9 країн з найбільшою кількістю вилученої зброї)
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Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Рис. 21 ... Зброя, вилучена в країнах Європи, за типами, 2016-17
(9 країн з середньою кількістю вилученої зброї)
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Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Рис. 22 ... Зброя, вилучена в країнах Європи, за типами, 2016-17
(8 країн з найменшою кількістю вилученої зброї)
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Револьвери
Пістолети
Кулемети

Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Рис. 23 ... Суттєві * довгострокові тенденції щодо 
кількості вилученої зброї за країнами,

в Європі, 2010–2017

Рис. 24 ... Вилучення зброї в
Західних Балканах,

2010–2017

Кі
ль

кі
ст

ь 
ви

лу
че

но
ї з

бр
ої

 

Албанія
ПІвнічна Македонія
Бракує даних

0

500

1,000

1,500

2,000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Чорногорія 
Сербія

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000

0

100

200

300

400

500

600

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

**

20
15

**

20
16

20
17 Кі

ль
кі

ст
ь 

ви
лу

че
но

ї з
бр

ої
 (І

сп
ан

ія
)

Кі
ль

кі
ст

ь 
ви

лу
че

но
ї з

бр
ої

 (Л
ит

ва
 і 

Ру
м

ун
ія

)

Литва
Бракує даних
Литва, траекторія тренду
Іспанія, траекторія тренду

Румунія 
Іспанія (права вісь)
Румунія,
траекторія тренду

* Оскільки інструмент збору даних було переглянуто, дані 
до 2016 року не конче будуть надаватися до порівняння з 
даними за 2016-2017 роки, за винятком оновлених істо-
ричних даних. На цьому графіку показано лише країни, для 
яких принаймні 5 точок даних були доступні впродовж 
періоду 2011-2017 рр., і відповідна проста модель лінійної 
регресії дала значення р, які були значущими на рівні 90%. 

Примітка: Оскільки інструмент збору даних було перегляну-
то, дані до 2016 року не конче будуть надаватися до порівнян-
ня з даними за 2016-2017 роки. ому порівняння слід проводити 
з обережністю.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Російську Федерацію було виключено через те, що дані до
2016 року охоплювали лише вилучення на митниці.
** За 2014 і 2015 роки немає доступних даних щодо Литви та 
Румунії.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Карта 6  Транснаціональні потоки обігу вогнепальної зброї, що зачіпають Європу
(за маршрутами вилученої вогнепальної зброї), 

2016–2017

Субрегионы
Північна Америка
Центральна Америка
Південна Америка
Карибський басейн
Східна Європа

Східна та Південно-Східна Азія
Північна Африка
Північна та Західна Європа
Океанія
Решта світу

Великий обсяг

Надвеликий обсяг

Південна Європа (крім ЗБ)
Західна Азія
Західні Балкани
Західна і Центральна Африка

Незначний обсяг
Дуже малий обсяг
Малий обсяг
Средній обсяг

Розподіл на субрегіони зроблено на основі стандартної класифікації ООН(М49), адаптованої з урахуванням наявності даних і ре-
гіонів, які становлять особливий інтерес для цього дослідження. Детальніше див. Методологію в додатку.
Стрілки позначають потоки між субрегіонами (не конкретними країнами)
Джерело: Результати обробки Анкети щодо незаконного обігу зброї (IAFQ) УНЗ ООН та дані Всесвітньої митної організації.

Межі й назви, а також місця, показані на цій карті, не означають офіційного ухвалення чи затвердження ООН. Остаточний 
статус Джамму і Кашміру ще не погоджено сторонами. Триває спір між урядами Аргентини і Сполученого Королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії щодо суверенітету Фолклендських (Мальвінських) островів.  
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АЗІЯ ТА ОКЕАНІЯ

В Азії та Океанії охоплення даними було досить обмеже-
ним, тому репрезентативні схеми неможливо висвітлити 
з певним рівнем точності. Кількість вилученої зброї була 
великою в Австралії, однак сюди включено вилучення ад-
міністративного характеру. 

Відносна кількість дробовиків нагадувала ситуацію в Аф-
риці, і водночас відносно високий відсоток такого виду 
зброї було зареєстровано в сусідніх країнах — Казахстані, 
Киргизстані й Таджикистані, а також у Лівані.

Рис. 25... Средній розподіл* задукоментованої вилученої зброї в Азії,
2016–2017

 * Просте среднє на основі даних з 10 країн.
** Включає зброю, заявлену в каатегорії «Інше» без достатніх даних для можливої детальнішої класифікації; якась частина цієї 
зброї може бути вогнепальною або легкою стрілецькою.
*** Для деяких країн заявлені дані по вилученнях включали не тільки вогнепальну і легку стрілецьку зброю; але дані по цих типах 
не запитувалися детально в анкетах. Тому частка такої зброї може відрізнятися по різних країнах у відповідності до методики 
розрахунку.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Інша
неідентифікована

зброя (без уточнень/
сукупно) **

Пневматична,
холоста і

газова зброя***

Некласифіковано/
невідомо

Пістолети, 
34%

Гвинтівки, 
16%

Револьвери, 
10% Автомати,

1%

Кулемети,
1%

Дробовики, 
37%

Вогнепальна/
стрілецька і

легка,
82%

Рис. 26... Розподіл вилученої зброї за видами, країни Азії та Океанії,
2016-17

Джерело: Результати обробки Анкети щодо незаконного обігу зброї (IAFQ) УНЗ ООН та дані
Всесвітньої митної орга1нізації.
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Рис. 27 ... Озброєння, вилучене країнами Азії та Океанії, за типом, 2016–2017
(6 країн із найбільшою кількістю вилученої зброї)
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Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.

Рис. 28 ... Озброєння, вилучене країнами Азії та Океанії, за типом, 2016–2017
(5 країн із найменшою кількістю вилученої зброї)
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*Дані для Киргизстану були доступні лише за 2017 рік.
Джерело: IAFQ УНЗ ООН та інші офіційні джерела.
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Карта 7 Транснаціональні потоки незаконного обігу вогнепальної зброї,
що включають Азію та Океанію

(на основі визначення маршрутів вилученої зброї), 2016–2017
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Центральна Америка
Південна Америка
Карибський басейн
Східна Європа

Східна та Південно-Східна Азія
Північна Африка
Північна та Західна Європа
Океанія
Решта світу

Великий обсяг

Надвеликий обсяг

Південна Європа (крім ЗБ)
Західна Азія
Західні Балкани
Західна і Центральна Африка

Субрегіони
Незначний обсяг
Дуже малий обсяг
Малий обсяг
Средній обсяг







Цей проект фінансується
Європейським Союзом


