
 

Департамент статистики та звітності, управління статистики зовнішнього сектору 

Зовнішній борг України на кінець 2022 року 

(за методологією шостого видання Керівництва з платіжного балансу та 

міжнародної інвестиційної позиції) 

Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2022 році зріс на 2.3 млрд дол. США 

та на кінець року становив 132.0 млрд дол. США. Відносно ВВП обсяг боргу 

збільшився за рік із 64.6% до 83.0%. 

Зовнішній борг державного сектору збільшився на 12.1 млрд дол. США та становив 

69.1 млрд дол. США (43.5% від ВВП). Зовнішні зобов’язання приватного сектору 

зменшилися на 9.8 млрд дол. США та становили 62.9 млрд дол. США (39.5% від ВВП). 

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління збільшилися 

на 14.1 млрд дол. США ‒ до 65.3 млрд дол. США (41.0% від ВВП) за рахунок чистого 

залучення кредитів від міжнародних партнерів (14.7 млрд дол. США) та від МВФ 

(2.3 млрд дол. США). Водночас: 

чисті виплати за ОВДП становили 1.1 млрд дол. США; 

чисті виплати за ОЗДП становили 0.1 млрд дол. США; 

чисті виплати за євробондами місцевих органів самоврядування становили 

0.1 млрд дол. США; 

зменшення боргу за рахунок курсових змін становило 1.6 млрд дол. США (із них за 

рахунок зміни курсу СПЗ – на 0.4 млрд дол. США). 

Зовнішній борг центрального банку зменшився на 2.0 млрд дол. США та на 31 грудня 

2022 року становив 3.8 млрд дол. США (2.4% від ВВП). Зменшення відбулося в 

результаті планових виплат перед МВФ за кредитами стенд-бай, EFF (1.6 млрд 

дол. США), кредитом від Центрального банку Швейцарії (0.1 млрд дол. США) та 

курсових змін (0.3 млрд дол. США) за рахунок зміни курсу СПЗ. 

Зменшення обсягу зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій на 

1.4 млрд дол. США до 2.1 млрд дол. США (1.3% від ВВП)  зумовлювалося: 

скороченням зовнішньої заборгованості за міжбанківською позицією (на 

0.9 млрд дол. США); 

чистим погашенням за єврооблігаціями (на 0.3 млрд дол. США); 

скороченням зовнішньої заборгованості за кредитами та позиками (на 0.3 млрд дол. 

США). 

Зовнішній борг інших секторів економіки зменшився на 6.9 млрд дол. США – до 

40.2 млрд дол. США (25.3% від ВВП). Це зумовлювалося такими чинниками: 

зменшенням зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на 

6.7 млрд дол. США; 

зменшенням зовнішньої заборгованості за негарантованими кредитами та позиками 

на 0.2 млрд дол. США. 
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Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого 

інвестування, зменшився за рік на 1.6 млрд дол. США та становив 20.6 млрд дол. 

США (12.9% від ВВП) за рахунок таких чинників: 

зменшення зовнішньої заборгованості за кредитами та позиками від прямого 

інвестора на 1.1 млрд дол. США; 

зменшення зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на 

0.5 млрд дол. США. 

Загалом заборгованість інших секторів економіки (разом із міжфірмовим 

боргом) зменшилася за 2022 рік на 8.4 млрд 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 на 2.8 млрд дол. США та на 

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

Зменшення боргу приватного сектору за рахунок курсових змін оцінено в 3.2 млрд 

дол. США. 

На кінець 2022 року за географічною структурою заборгованості приватного 

сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною 

країною-кредитором залишався Кіпр: його частка зросла протягом року на 2.6 в. п. і 

становила 48.7%. Зменшилися частки Великої Британії (на 1.4 в. п. – до 11.0%), 

Нідерландів (на 2.8 в. п. – до 7.2%) та британських Віргінських островів (на 0.1 в. п. – 

до 2.7%). На рівні попереднього року залишилися частки Німеччини (2.9%) та 

Люксембургу (2.6%). Водночас збільшилася частка США (на 0.1 в. п. – до 3.0%). У 

простроченій заборгованості реального сектору за цими інструментами частка Кіпру 

зменшилася протягом року з 61.9% до 59.5%. 

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець 2022 року 

залишався долар США: 55.7% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак, його 

частка зменшилася за рік на 5.6 в. п. Також зменшилися питома вага зобов’язань у 

СПЗ перед МВФ на 0.3 в. п. – до 10.9% та частка боргу в гривні на 1.5 в. п. – до 1.9%. 

Водночас збільшилася частка запозичень у євро: з 23.0% до 29.2%. 

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном 

погашення за рік зменшився на 9.3 млрд дол. США та на кінець 2022 року 

становив 39.1 млрд дол. США. 

Зобов’язання сектору загального державного управління, які мають бути погашені 

впродовж наступних 12 місяців, зменшилися на 0.9 млрд дол. США – до 2.5 млрд 

дол. США. Зменшення погашень за цінними паперами уряду (на 1.4 млрд дол. США) 

було частково компенсовано зростанням погашень за кредитом від МВФ (на 0.5 млрд 

дол. США). 

Майбутні погашення зобов’язань центрального банку зменшилися на 0.2 млрд дол. 

США (до 1.6 млрд дол. США) за рахунок менших виплат Міжнародному валютному 

фонду та погашенню кредиту Центральному банку Швейцарії. 

Майбутні погашення зобов’язань банківського сектору зменшилися на 1.0 млрд дол. 
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США (до 1.4 млрд дол. США) переважно за рахунок зменшення зобов’язань за 

валютою та депозитами. 

Загальні обсяги зобов’язань реального сектору, які мають бути погашені впродовж 

наступних 12 місяців (разом із міжфірмовим боргом), скоротились на 7.2 млрд дол. 

США та становили 33.5 млрд дол. США переважно за рахунок зменшення 

заборгованості за торговими кредитами. 
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