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Зовнішній борг України на кінець ІV кварталу 2022 року 

(за методологією шостого видання Керівництва з платіжного балансу та 
міжнародної інвестиційної позиції) 

Обсяг валового зовнішнього боргу України в ІV кварталі 2022 року зріс на 10.4 млрд 

дол. США ‒ з 121.6 млрд дол. США до 132.0 млрд дол. США. Відносно ВВП борг 

збільшився з 67.8% до 83.0% на кінець 2022 року. Основним чинником зростання стали 

операції уряду. 

Зовнішній борг державного сектору зріс на 10.2 млрд дол. США та становив 

69.1 млрд дол. США (43.5% від ВВП), тоді як зовнішні зобов’язання приватного 

сектору зросли на 0.2 млрд дол. США й на 31 грудня 2022 року становили 62.9 млрд 

дол. США (39.5% від ВВП). 

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління в ІV кварталі 

2022 року зросли на 10.3 млрд дол. США – до 65.3 млрд дол. США (41.0% від ВВП). 

Основними чинниками стали чисті залучення: 

за кредитами та позиками від міжнародних партнерів (7.1 млрд дол. США); 

за кредитами МВФ (1.3 млрд дол. США). 

Крім того, обсяг зовнішніх зобов’язань сектору загального державного управління 

збільшився за рахунок курсових змін на 2.2 млрд дол. США (із них за рахунок зміни 

курсу СПЗ – 0.4 млрд дол. США). 

З іншого боку, чисті виплати нерезидентам за цінними паперами уряду становили 

0.3 млрд дол. США. 

Зовнішній борг центрального банку в ІV кварталі 2022 року зменшився на 90 млн дол. 

США та становив 3.8 млрд дол. США (2.4% від ВВП) на кінець 2022 року. Планові 

виплати за кредитами стенд-бай, EFF перед МВФ становили 245 млн дол. США, 

водночас за рахунок зміни курсу СПЗ борг зріс на 154 млн дол. США. 

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій зменшився на 

0.2 млрд дол. США протягом ІV кварталу 2022 року та становив 2.1 млрд дол. США 

(1.3% від ВВП). Скорочення переважно зумовлювалось зменшенням зовнішньої 

заборгованості за валютою та депозитами (на 0.2 млрд дол. США). 

Зовнішній борг інших секторів економіки залишився майже на рівні попереднього 

кварталу й на кінець 2022 року становив 40.2 млрд дол. США (25.3% від ВВП). 

Зменшення зовнішньої заборгованості за торговими кредитами (на 0.9 млрд 

дол. США) було майже врівноважено збільшенням зовнішніх зобов’язань за кредитами 

реального сектору (на 0.7 млрд дол. США). 

Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого 

інвестування, збільшився на 343 млн дол. США та становив 20.6 млрд дол. США 

(12.9% від ВВП) на кінець 2022 року. 
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У цілому заборгованість інших секторів економіки (разом із міжфірмовим 

боргом) зросла в IV кварталі 2022 року на 354 млн дол. США ‒ до 60.8 млрд 

дол. США (38.2% від ВВП). 

Обсяги простроченої заборгованості реального сектору за негарантованими 

кредитами (разом із міжфірмовим боргом) збільшилися за квартал на 1.7 млрд 

дол. США та на кінець 2022 року становили 25.8 млрд дол. США (16.2% від ВВП). 

За географічною структурою заборгованості приватного сектору за 

негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною-

кредитором залишався Кіпр: його частка за квартал зменшилася на 0.2 в. п. та 

становила 48.7% від загального обсягу. Також зменшилися частки Великої Британії (на 

0.1 в. п. – до 11.0%), Нідерландів (на 0.3 в. п. – до 7.2%), США (на 0.1 в. п. – до 3.0%), 

Люксембургу (на 0.1 в. п. – до 2.6%). Водночас збільшилася частка Німеччини на 

0.2 в. п. – до 2.9%. Частка британських Віргінських островів не змінилась за квартал і 

становила 2.6%. У простроченій заборгованості реального сектору за цими 

інструментами частка Кіпру зменшилася протягом кварталу з 60.3% до 59.5%. 

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 31 грудня 2022 року 

залишався долар США: його частка зменшилася на 4.3 в. п. – до 55.7% від загального 

обсягу зовнішнього боргу. Частка запозичень в євро зросла на 4.1 в. п. – до 29.2%, 

частка зобов’язань у СПЗ перед МВФ зросла на 0.4 в. п. і становила 10.9%. Питома 

вага зовнішньої заборгованості в гривнях скоротилася на 0.4 в. п. і становила 1.9% від 

обсягу боргу. 

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном 

погашення за IV квартал 2022 року зріс на 45 млн дол. США та на 31 грудня 2022 

року становив 39.1 млрд дол. США. 

Зобов’язання державного сектору (уряду та центрального банку), які мають бути 

погашені впродовж наступних 12 місяців, зросли на 158 млн дол. США (до 

4.1 млрд дол. США) унаслідок збільшення майбутніх виплат за кредитами на 142 млн 

дол. США (в основному за рахунок кредитів МВФ). 

Майбутні погашення зобов’язань банківського сектору зменшилися на 209 млн 

дол. США (до 1.4 млрд дол. США) за рахунок скорочення зобов’язань за валютою і 

депозитами. 

Загальні обсяги зобов’язань реального сектору (разом із міжфірмовим боргом), які 

мають бути погашені впродовж наступних 12 місяців, збільшилися всього на 

96 млн дол. США та на 31 грудня 2022 року становили 33.5 млрд дол. США. 

Збільшення обсягів майбутніх погашень за довгостроковими кредитами (на 

1.0 млрд дол. США) супроводжувалося скороченням заборгованості за торговими 

кредитами (на 0.8 млрд дол. США). 
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