
Критерій порівняння Договір позички Договір позики 

Передачу чого можна 
оформити цим 

договором? 
Річ Гроші або річ 

Чи можуть бути 
предметом договору 

передача грошей? 
Ні Так 

З яким цивільно-
правовим договором є 

подібність? 

Договір оренди 

(про це прямо сказано у ч. 3 ст. 827 
ЦКУ, застосовуються ті ж самі 

положення) 

Договір кредитування 

(вони в одній главі 71 ЦКУ). 

Якою має бути річ, яка 
передається за 

договором? 

Річ має бути неспоживна, тобто мати 
індивідуальні ознаки і зберігати свій 

первісний вигляд в процесі 
використання (ч. 1 ст. 760 ЦКУ). 
Прикладом може бути те, що в 

бухгалтерському обліку вважається 
основними засобами: приміщення, 

автомобіль, мобільний телефон, 
меблі, обладнання тощо. 

Індивідуальні ознаки – це значить, що 
повертається саме дана річ, а не її 

замінник/аналог. 

Річ повинна мати родові ознаки. 
Це значить, що вона замінна 

іншими речами такого ж роду. 
Наприклад, цукор, пісок, бензин. 
Їх можна замінити на інші цукор, 

пісок, бензин за умови 
збереження такого ж виду, 
якості, ваги, об’єму тощо. 

Головне, щоб річ можна було 
виміряти. 

Чи є плата за 
користування? 

Ні. Це безоплатні договори 

(ч. 2 ст. 827 ЦКУ). Інакше – це договір 
оренди. 

Договір може бути як 
безпроцентний, так і з 
процентами* (ст. 1048) 

Класифікація у 
бухгалтерському обліку 

Такий же облік, як і оренди майна – 
позичкоотримувач використовує 
позабалансові рахунки. Майно 

залишається на балансі у 
позичкодавця. 

Дебіторська (кредиторська) 
заборгованість у позикодавця 

(позичальника). У податковому 
обліку – поворотна фінансова 

допомога 

Чи  можна укладати такі 
договори з фізичними 

особами? 
Так Так 

Чи можна укладати такі 
договори з іншими 

юридичними особами? 
Так Так 

Чи можна 
розпоряджатися 

отриманою річчю 

Ні. Річ не можна продати, 
подарувати. 

Так. Отримані речі можна 
використати, продати, 

подарувати. 

Тимчасовість Так, річ треба повернути 
Є строк користування позикою, 

після якого треба повернути 
гроші або таку ж річ. 

Правове регулювання ст. 827-836 ЦКУ + глава 58 ст. 1046-1053 ЦКУ 

 *  можливість наявності процентів у практиці таких договорах є дещо спірним питанням, через 
близькість операції до фінансової послуги, надання яких потребує ліцензування (таку позицію 
займають ДФС та Держфінпослуг). 


