
Семінарське заняття №8 

Тема. Види договорів ренти та їх загальна характеристика 

Мета заняття: з’ясування походження договору ренти, і чинників його розвитку, 

юридичної природи, специфічних особливостей його видів та правового регулювання. 

План 

1. Історичне походження й розвиток рентних договорів в системі цивільно-

правових договорів.  

2. Поняття договору ренти та його юридична характеристика 

3. Види рентних договорів залежно від строку, на який передбачається 

встановлення обов’язку по виплаті ренти (ч. 2 ст. 731 ЦК) 

4. Види рентних договорів залежно від форми виплати ренти (ст. 737 ЦКУ) 

 

Ключові поняття та категорії: договір, класифікація, предмет, рента, договір 

безстрокової ренти, договір вічної ренти, договір постійної ренти, договір строкової 

ренти, договір довічної ренти. 

Реферати 

1. Поняття договору ренти 

2. Відмінність оренди від ренти 

3. Реалізація права власності платника ренти 

4. Розірвання договору ренти 

Запитання та завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1.Чи можна використовувати до договору ренти положення договорів купівлі- 

продажу та дарування? 

2. Як ви розумієте строкову та безстрокову ренту? 

3. Розмежуйте категорії «рента» та «договір ренти». 

4. Яка відповідальність за прострочення виплати ренти? 

5. Назвіть загальні та спеціальні строки в договорі ренти. 

6.Чи впливає розмір облікової ставки Національного банку на розмір ренти? 

Методичні рекомендації 

До першого питання. Розкриваючи дане питання студенти повинні розпочати з систематизації 

етапів історичного розвитку рентних договорів у вітчизняному та зарубіжному законодавстві  та 

встановити передумови їх виникнення. Обов’язково варто дослідити та розкрити зміст терміна 

«рента», проаналізувати існуючі в правовій науці підходи до характеристики ознак рентних договорів, 

що дозволяють визначити їхнє місце в системі цивільно-правових договорів; розглянути правовий 

механізм дії та спосіб закріплення рентних договорів у зарубіжному законодавстві; визначити шляхом 

проведення порівняльного аналізу місце рентних договорів у системі цивільно-правових договорів; 

дослідити систему рентних договорів у цивільному законодавстві.  

До другого питання. Студенти повинні висвітлити специфіку рентних договорів та з’ясувати 

його правову спрямованість. Важливо визначити предмет договору ренти та його юридичний зміст. 

визначити особливості їх предмета. Особливу увагу приділити встановленню суб’єктного складу 

договору ренти, прав та обов’язків сторін. Також потрібно дослідити особливості виконання та 

способи забезпечення належного виконання рентних зобов’язань. Студенти мають дослідити порядок 



укладання, виконання та розірвання рентних договорів та встановити  цивільно-правову 

відповідальності сторін за порушення умов договору ренти. 

До третього питання. Розкриваючи дане питання студенти повинні зупинитися на ч. 2 ст. 731 

ЦК, де згадується, що обов’язок по виплаті ренти може бути безстроковим або строковим. Із чого 

випливає, що залежно від строку, на який передбачається встановлення обов’язку по виплаті ренти, 

договір ренти може диференціюватися на два види: договір безстрокової ренти та договір строкової 

ренти. У ст.ст. 739-743 ЦК запропонована диференціація знаходить своє логічне продовження і 

підтвердження. По-друге, розмежування безстрокового і строкового різновидів договору ренти має 

важливе практичне значення, оскільки від того, на який строк він укладається залежить те, які 

нормативні положення Глави 56 (Рента) ЦК мають застосовуватись для його відповідного правового 

врегулювання. Правила про викуп ренти мають застосовуватися лише до договору безстрокової ренти 

і не повинні застосовуватися до договору строкової ренти. 

По-третє, диференціація договору ренти на такі два види, як договір безстрокової ренти і 

договір строкової ренти, носить більше теоретичний, аніж, прикладний практичний характер. Така 

диференціація можлива, але в ній має більш чітко простежуватися практична залежність термінології, 

оскільки наука цивільного права є прикладною юридичною наукою. 

Загальні положення про договір ренти, що містяться в главі 56 ЦК України прямо не 

передбачають виділення його різновидів, однак їх можливо виділити, наприклад, за видом ренти або 

ознакою алеаторності. Крім того, в світовій практиці відомими різновидами договору ренти є договори 

постійної та довічної ренти. Так, у п. 2 ст. 731 ЦК України передбачається, що договором ренти може 

бути встановлений обов’язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом 

певного строку (строкова рента), на підставі чого випливає, що за своїм строком договір ренти може 

бути безстроковим або строковим. 

Безстроковим договором ренти встановлюється невизначене за тривалістю рентне 

правовідношення, від виконання якого сторони можуть відмовитись у будь-який час. Не вказується, у 

чинному цивільному законодавстві, який може бути мінімальний термін тривалості безстрокового 

договору ренти. 

У безстроковому договорі ренти розміри виплачуваної ренти можуть вільно встановлюватись 

сторонами і в тому ж порядку змінюватись за винятком випадку передачі під виплату ренти грошової 

суми. Якщо під виплату безстрокової ренти передається грошова сума, розмір ренти не може бути 

нижчим за розмір облікової ставки Національного банку України п. 2 ст. 737 ЦК України. У випадку, 

якщо інше не передбачено договором, розмір виплачуваної ренти змінюється відповідно до зміни 

розміру облікової ставки Національного банку України ч. 2 п. 2 ст. 737 ЦК України. 

Права і обов’язки сторін безстрокового договору ренти можуть переходити в спадщину в 

порядку правонаступництва. За умови прийняття спадщини спадкоємці несуть повну відповідальність 

одне перед одним за набутими правами та обов’язками в тому ж обсягові, в якому вони були у їх 

попередників. Це єдиний договір де між сторонами виникають відносини які не притаманні іншим 

договорам, оскільки вони розраховані на довгий період, потребують довіри сторін, оскільки вони 

несуть певну алеаторність. 

За умовами укладення строкового договору ренти встановлюється строкове рентне 

правовідношення, у якому період часу, протягом якого воно триватиме, визначається конкретною 

датою чи подією. Мінімального строку для строкового договору ренти законодавством також не 

встановлюється. 

Строковий вид договору ренти за юридичною кваліфікацією найближче походить на договір 

купівлі-продажу з розстрочкою, у якому рента - це дохід і водночас форма оплати, прирівняна до ціни 

ст. 632 ЦК України, за яку відчужується майно. 



Прикладом строкового договору ренти є договір довічної ренти, тривалість якого визначається 

не конкретною датою, а подією (час настання якої невідомий жодній зі сторін). Строковість даного 

договору залежить від тривалості людського життя, яке має певні межі й тому є строковим. 

При укладенні договору довічної ренти доцільно передбачати, щоб виплати довічної ренти 

здійснювались наперед, а не після закінчення кожного календарного кварталу, оскільки мета її - 

забезпечення майбутніх потреб одержувача ренти, отже вона повинна надавати йому засоби до 

існування. Диспозиція ст. 738 ЦК України дозволяє включати таку умову в договір. 

Алеаторним з усіх різновидів договору ренти є договір довічної ренти, оскільки сторони 

припинення його ставлять у залежність від настання смерті однієї із сторін договору від чого одна з 

них може понести ризик майнових втрат (або витрат), які не відповідають вартості відчуженого (або 

набутого) майна. І навпаки безстроковому договору ренти невластива ознака алеаторності, оскільки 

його сторони не ставлять припинення договору в залежність від настання якоїсь події. Вони свідомо 

йдуть на укладення такого договору на невизначений строк і тому в матеріальному відношенні нічим 

не ризикують. 

Відмінною особливістю договору постійної ренти від попередніх договорів є те, що виплати 

ренти в ньому встановлюються раз і на завжди у фіксованому розмірі. Будь-які обставини не дають 

права на зміну розміру постійної ренти. Обов’язок постійної ренти повинен виконуватись платником 

ренти, яким би обтяжливим він для нього не був. Зобов’язання постійної ренти може передбачатися в 

межах строкового і безстрокового різновидів договору ренти. 

Загальні положення про договір ренти, що містяться в главі 56 ЦК України прямо не 

передбачають виділення його різновидів, однак їх можливо виділити, наприклад, за видом ренти або 

ознакою алеаторності. Крім того, в світовій практиці відомими різновидами договору ренти є договори 

постійної та довічної ренти. Так, у п. 2 ст. 731 ЦК України передбачається, що договором ренти може 

бути встановлений обов’язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом 

певного строку (строкова рента), на підставі чого випливає, що за своїм строком договір ренти може 

бути безстроковим або строковим. 

Безстроковим договором ренти встановлюється невизначене за тривалістю рентне 

правовідношення, від виконання якого сторони можуть відмовитись у будь-який час. Не вказується, у 

чинному цивільному законодавстві, який може бути мінімальний термін тривалості безстрокового 

договору ренти. 

У безстроковому договорі ренти розміри виплачуваної ренти можуть вільно встановлюватись 

сторонами і в тому ж порядку змінюватись за винятком випадку передачі під виплату ренти грошової 

суми. Якщо під виплату безстрокової ренти передається грошова сума, розмір ренти не може бути 

нижчим за розмір облікової ставки Національного банку України п. 2 ст. 737 ЦК України. У випадку, 

якщо інше не передбачено договором, розмір виплачуваної ренти змінюється відповідно до зміни 

розміру облікової ставки Національного банку України ч. 2 п. 2 ст. 737 ЦК України. 

Права і обов’язки сторін безстрокового договору ренти можуть переходити в спадщину в 

порядку правонаступництва. За умови прийняття спадщини спадкоємці несуть повну відповідальність 

одне перед одним за набутими правами та обов’язками в тому ж обсягові, в якому вони були у їх 

попередників. Це єдиний договір де між сторонами виникають відносини які не притаманні іншим 

договорам, оскільки вони розраховані на довгий період, потребують довіри сторін, оскільки вони 

несуть певну алеаторність. 

За умовами укладення строкового договору ренти встановлюється строкове рентне 

правовідношення, у якому період часу, протягом якого воно триватиме, визначається конкретною 

датою чи подією. Мінімального строку для строкового договору ренти законодавством також не 

встановлюється. 



Строковий вид договору ренти за юридичною кваліфікацією найближче походить на договір 

купівлі-продажу з розстрочкою, у якому рента - це дохід і водночас форма оплати, прирівняна до ціни 

ст. 632 ЦК України, за яку відчужується майно. 

 Прикладом строкового договору ренти є договір довічної ренти, тривалість якого визначається 

не конкретною датою, а подією (час настання якої невідомий жодній зі сторін). Строковість даного 

договору залежить від тривалості людського життя, яке має певні межі й тому є строковим. 

При укладенні договору довічної ренти доцільно передбачати, щоб виплати довічної ренти 

здійснювались наперед, а не після закінчення кожного календарного кварталу, оскільки мета її - 

забезпечення майбутніх потреб одержувача ренти, отже вона повинна надавати йому засоби до 

існування. Диспозиція ст. 738 ЦК України дозволяє включати таку умову в договір. 

Алеаторним з усіх різновидів договору ренти є договір довічної ренти, оскільки сторони 

припинення його ставлять у залежність від настання смерті однієї із сторін договору від чого одна з 

них може понести ризик майнових втрат (або витрат), які не відповідають вартості відчуженого (або 

набутого) майна. І навпаки безстроковому договору ренти невластива ознака алеаторності, оскільки 

його сторони не ставлять припинення договору в залежність від настання якоїсь події. Вони свідомо 

йдуть на укладення такого договору на невизначений строк і тому в матеріальному відношенні нічим 

не ризикують. 

Відмінною особливістю договору постійної ренти від попередніх договорів є те, що виплати 

ренти в ньому встановлюються раз і на завжди у фіксованому розмірі. Будь-які обставини не дають 

права на зміну розміру постійної ренти. Обов’язок постійної ренти повинен виконуватись платником 

ренти, яким би обтяжливим він для нього не був. Зобов’язання постійної ренти може передбачатися в 

межах строкового і безстрокового різновидів договору ренти. 

Законодавчо передбачено поділ договору на два види, критерієм якого є строковість чи 

безстроковість виплати рентних платежів. Залежно від строку, на який передбачається виплата ренти, 

договори поділяють на ренту, укладену на певний строк, та безстрокову ренту. Відмінність між ними 

полягає в тому, що за безстрокової ренти в договорі сторонами не обумовлюється строк закінчення 

виплат (див. таблицю). 

До четвертого питання.  У ст. 737 ЦК передбачається, що рента може виплачуватися у 

грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг (У ч. 1, ст. 731 ЦК 

на це лише натякається, оскільки вона є загальною по відношенню до ст. 737 ЦК). У наслідок чого, в 

залежності від форми виплати ренти може бути укладено наступні чотири різновиди договору ренти: 

з виплатою ренти в грошовій або натуральній формі, а також, у формі виконання робіт або надання 

послуг. У такому разі, у залежності від наявності або відсутності підстави (causa) встановлення 

зобов’язання ренти договір ренти може бути відплатним або безвідплатним. 

Згідно зі ст. 731 «Договір ренти» ЦК України рента можлива у формі певної грошової суми або 

в іншій формі. У ст. 737 «Форма і розмір ренти» ЦК України вказано, що рента може виплачуватися 

шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма виплати ренти встановлюється 

договором ренти. Якщо рента виплачується у грошовій формі, то застосуванню підлягає ст. 625 

«Відповідальність за порушення грошового зобов’язання» ЦК України, згідно з якою боржник, який 

прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити три 

проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або 

законом. Якщо рента виплачується в іншій формі (шляхом передання речей, виконання робіт або 

надання послуг), такі речі, роботи або послуги підлягають грошовій оцінці, після чого має за 

стосовуватися ст. 625 ЦК України за аналогією із законом, згідно зі ст. 8 «Аналогія» ЦК України. 

Однак слід розрізняти проценти за користування чужими грошовими коштами (ст. 536 ЦК України) 

та проценти як відповідальність за невиконання грошового зобов’язання (ст. 625 ЦК України). 

Оскільки ст. 736 ЦК України встановлює обов’язок сплати процентів як відповідальність за 



прострочення виплати ренти, то загальною нормою до цієї статті слід все ж таки розглядати ст. 625, а 

не статтю 536 ЦК України. 

У залежності від платності передачі майна: а) з оплатною передачею майна. Якщо договором 

ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до 

відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо 

це не суперечить суті договору ренти (наприклад, ті, у яких передбачено момент переходу права 

власності, момент переходу ризику ви падкової загибелі майна, що передається (ст. 668 ЦК), обов’язок 

продавця попередити покупця про права третіх осіб на майно (ст. 659 ЦК), обов’язки сторін при 

пред’явленні третьою особою позову про витребування у покупця переданої йому речі (ст. 660 ЦК). б) 

з безоплатною передачею майна. якщо майно передається безоплатно, - положення про договір 

дарування (тільки реального, оскільки рента відносить до реальних договорів, а дарування, як відомо, 

може бути і консенсуальною), якщо це не суперечить суті договору ренти, якщо це не суперечить суті 

договору ренти (наприклад, ті, у яких передбачено про наслідки спричинення шкоди, завданої 

недоліками подарованої речі (ст. 721 ЦК), прийняття дарунка та виникнення права власності 

обдаровуваного з моменту його прийняття (ст. 722 ЦК). Що стосується форми рентних платежів, то 

вони можуть мати наступні форми: 1) грошова; 2) натуральна - передання речей; 3) відробіткова 

(виконання робіт чи надання послуг). Може бути встановлена і змішана форма ренти, яка виплачується 

частково грошима, а частково шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма і 

розмір ренти встановлюється договором ренти. Складним здається встановлення розміру рентних 

платежів у безстроковій ренті. У ЦК передбачене безумовне право платника безстрокової ренти 

відмовитися від договору ренти, при цьому інше не можна передбачити у договорі. Це правило робить 

неможливим адекватно встановити розмір рентних платежів, якщо не передбачити наслідків такої 

відмови, інакше є ризик отримати взамін майна виплату платежів у короткій термін. А якщо 

встановити високій рівень платежів, то це ще більше стимулює відмовитися від договору. Напевне, 

саме з цієї причини, безстрокові договори ренти не зустрічаються на практиці. У відповідності до ст. 

737 ЦК, якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, розмір ренти 

встановлюється у розмірі облікової ставки НБУ, якщо більший розмір не встановлений договором 

ренти. З цього формулювання можна зробити два висновки: по-перше, меншим ніж розмір облікової 

ставки НБУ розмір ренти не може бути визначений навіть за умовами договору; по-друге, відсутність 

розміру ренти у договорі, в якому рента передбачена у грошовій формі не тягне визнання договору 

недійсним у зв’язку з відсутністю істотної умови, адже закон встановлює розмір ренти встановлюється 

у розмірі облікової ставки НБУ. Практично значущими при виконанні укладеного договору ренти є 

наступне питання. Згідно до ст. 739 ЦК платник безстрокової ренти має право на безумовну (без 

пояснення причин) відмову від договору ренти. Обмеження цього права має наслідком нікчемність 

договору в цій частині. Наслідками такої відмови є: припинення договору після спливу трьох місяців 

від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору 

за умови повного розрахунку між ними, а також інші наслідки передбачені договором, адже, 

договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення платником безстрокової ренти відмови 

від договору ренти. Одержувач ренти має право вимагати розірвання договору безстрокової ренти 

лише у разі, якщо: 1) платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один рік; 2) 

платник безстрокової ренти порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти; 3) платник 

безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про 

неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, що встановлені договором; 4) в інших випадках, 

встановлених договором ренти. Якщо сторони у договорі не встановили правові наслідки його 

розірвання, розрахунки між ними провадяться відповідно до ст. 741 ЦК, залежно від того, чи майно 

було передано у власність платника ренти за плату чи безоплатно. Так, якщо майно було передано у 

власність платника ренти безоплатно, у разі розірвання договору ренти одержувач ренти має право 

вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти (ч. 2 ст. 741 ЦК). Якщо майно було передано 



у власність платника ренти за плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати 

річної суми ренти та вартості переданого майна (ч. 3 ст. 741 ЦК). Проілюструємо цю вимогу закону. 

Якщо річ передавалась безоплатно (отримувач речі передав річ, а взамін отримує рентні платежі), 

наприклад, автомобіль вартістю 10000 грн., а взамін отримує рентні платежі у розмірі 1000 грн. в 

квартал. Нагадаємо, що договір безстроковий, від якого платник ренти може в будь-який момент 

відмовитися, а тому невигідно встановлювати маленькій розмір платежів (власне це правило зводить 

нанівець використання безстрокового договору ренти, який у всьому світі передбачає передачу майна 

за рентні платежі на тривалий строк, а тому платежі, як правило, не великі). У разі розірвання такого 

договору отримувач ренти отримає річну суму ренти – 4000 грн. У разі укладання безтрокової ренти з 

оплатною передачею речі (наприклад, автомобіль вартістю 10000 грн., а взамін отримує рентні платежі 

у розмірі 1000 грн. в квартал та оплату при передачі у розмірі 5000 грн. при розірванні договору 

отримувач ренти може претендувати на річну суму ренти та вартості переданого майна 

(10000+4000=14000 грн.). Але ж при укладанні договору він вже отримав 5000 грн. Таке вирішення 

питання веде до збагачення отримувача ренти за рахунок платника ренти. І навпаки у випадку 

безоплатної передачі речі, отримувач ренти отримав лише річну суму рентних платежів, при цьому 

при передачі майна нічого не отримував. Тут очевидне збагачення платника ренти за рахунок 

отримувача ренти. Звичайно, приведені досить умовні (стосовно сум) приклади. Очевидно у ЦК 

законодавець «переплутав» наслідки розірвання договору при платній і безоплатній передачі речі. 

Тому сторони мають детально передбачити наслідки розірвання договору у тексті договору, інакше на 

їх відносини будуть розповсюджені згадані правила. 
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