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ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В ПІДГОТОВЦІ  
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У роботі розкриваються проблеми професійної підготовки та кад-

рового забезпечення у сфері землеустрою. Особлива увага приді-

ляється схемі здобуття кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника. 
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З проведенням земельної реформи в Україні виникла гостра пот-
реба в спеціалістах землевпорядного профілю, котрі володіють сукуп-
ністю знань, умінь, навичок, які можуть бути використані у сфері зем-
леустрою.  
Останнім часом приділяється велика увага питанням, що стосу-

ються підготовки фахівців за спеціальністю «Землевпорядкування та 
кадастр» відповідно до положень Болонської декларації. 

Законом України «Про освіту» (1996 р.) та Положенням про освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень (ступеневу освіту), затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 сформо-
вано структуру підготовки фахівців, що включає такі освітньо-
кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст; ма-
гістр. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. 
№1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахі-
вців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра" [4] визначено новий перелік напрямів, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем "бакалавр". 
У подальшому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї-

ни від 24.05.1997 № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями», на базі бакалав-
рів за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій» здійснюється 
підготовка спеціалістів та магістрів за п’ятьма спеціальностями: «Гео-
дезія», «Фотограмметрія», «Картографія», «Геоінформаційні системи і 
технології», а також «Землевпорядкування та кадастр» [5]. 
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Метою статті є висвітлення проблемних питань щодо підготовки 
сертифікованих фахівців із землевпорядкування та кадастру у системі 
вищої освіти України, а також обґрунтування шляхів їх вирішення. 
Постановка завдання. З проведенням земельної реформи в Украї-

ні виникають питання реформування і землевпорядної освіти, яка б ві-
дповідала сучасним умовам розвитку суспільних і земельних відносин.  

На законодавчому рівні щодо підготовки спеціалістів-
землевпорядників запропоновано крок здатний підвищити якість ви-
щої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та магістр як 
у галузі землеустрою, так і в галузі топографо-геодезичної та картог-
рафічної діяльності. 

Підготовка спеціалістів у сфері землеустрою проводиться на факу-
льтетах землевпорядного профілю у спеціальних вищих навчальних 
закладах відповідного рівня акредитації.  

В Україні виділяються чотири освітньо-кваліфікаційні рівні вищої 
освіти: 

молодший спеціаліст – особа, яка на основі повної загальної серед-
ньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 
достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професій-
ної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 
економічної діяльності; 

бакалавр – особа, яка на основі повної загальної середньої освіти 
здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та 
знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для ви-
конання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяль-
ності, що передбачені для первинних посад у певному виді економіч-
ної діяльності; 

спеціаліст – особа, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, до-
статні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня про-
фесійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному 
виді економічної діяльності; 

магістр – особа, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
калавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, дос-
татні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) іннова-
ційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передба-
чені для первинних посад у певному виді економічної діяльності [3]. 
З набранням чинності 03.12.2012 року Закону України від 2 жовтня 
2012 року № 5394-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт 
із землеустрою та землеоціночних робіт" [1] розпочнеться підготовка 
сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

Для того, щоб стати сертифікованим інженером-землевпорядником 
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необхідно мати спеціальну вищу освіту, отримати кваліфікацію інже-
нера-землевпорядника, стаж роботи за спеціальністю не менше одного 
року, скласти кваліфікаційний іспит та одержати сертифікат (рисунок). 
Інженер-землевпорядник, що не є сертифікованим інженером-

землевпорядником, може брати участь у складенні документації із зе-
млеустрою та технічної документації з оцінки земель як стажер. 

Вищі навчальні заклади відповідного рівня акредитації, що мають 
факультети землевпорядного профілю та уклали договір з централь-
ним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин, можуть проводити складання інженерами-
землевпорядниками кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та 
підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

У засобах масової інформації необхідно оприлюднити перелік на-
вчальних закладів, на базі яких буде створена Кваліфікаційна комісія з 
приймання кваліфікаційних іспитів для отримання кваліфікаційних 
сертифікатів та підвищення кваліфікації. 
Під час кваліфікаційного іспиту підтверджується професійна ком-

петентність інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і 
знань як виконавця робіт із землеустрою. 

Склад кваліфікаційної комісії затверджується наказом центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин. Кваліфікаційна комісія складається з 20 осіб:  
10 осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері земельних відносин, 5 осіб з числа представників навчальних 
закладів, 5 осіб з числа представників саморегулівних організацій у 
сфері землеустрою. 
Кваліфікаційна комісія встановлює вимоги до програм підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. Повнова-
ження членів Кваліфікаційної комісії встановлюється на термін 7 ро-
ків. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і 
секретаря. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі 
присутності на ньому більш як половини її членів. Рішення Кваліфіка-
ційної комісії вважається прийнятим більшістю голосів присутніх на її 
засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікацій-
ної комісії є вирішальним [1].  

Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за 
власним бажанням, у разі його смерті, набрання законної сили рішен-
ням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого 
покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії, ви-
знання особи обмежено дієздатною або недієздатною, втрати особою 
громадянства України.  
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Рисунок. Порядок отримання кваліфікаційного сертифіката  

інженер-землевпорядник 
 

 

 

Інженер-землевпорядник з вищою освітою 

Стажування 

- заява; 
- копія документа про вищу землевпорядну освіту; 
- документ, що підтверджує стаж роботи; 

- рекомендації керівника стажування; 
- перелік документацій із землеустрою, у складенні якої 
інженер-землевпорядник брав участь. 

Кваліфікаційний іспит 

Кваліфікаційний сертифікат 

Державний реєстр 

- прізвище, ім’я та по батькові; 
- дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката; 
- назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний 

іспит; 
-  дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу 

кваліфікаційного сертифіката; 
- види робіт із землеустрою, зазначені в кваліфікаційному свідоцтві; 
- інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними видами робіт; 
- інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сер-

тифіката; 
- місце роботи інженера-землевпорядника; 
- відомості про членство у саморегулівній організації у сфері землеуст-
рою. 

Кваліфікаційна комісія 
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Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за якістю професійної 
підготовки сертифікованих інженерів-землевпорядників. Рішення Ква-
ліфікаційної комісії може бути оскаржено в суді. 

Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційно-

го іспиту, повинен подати до Кваліфікаційної комісії такий перелік до-

кументів [1]:  

заяву встановленого зразка; 
документ, що підтверджує стаж роботи; 

копію документа про вищу землевпорядну освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра; 
рекомендації керівника стажування; 
перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у скла-

денні якої інженер-землевпорядник брав участь; 
копії двох схем та/або проектів землеустрою та/або технічної доку-

ментації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник 

брав участь. 
На кваліфікаційному іспиті перевіряють теоретичну підготовки та 

практичні навички щодо складення документації із землеустрою та 
оцінки земель. 

Після складання кваліфікаційного іспиту інженер-землевпорядник 

отримує кваліфікаційний сертифікат у паперовому або електронному 

вигляді, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника ква-
ліфікаційним характеристикам професії та його спроможність самос-
тійно складати окремі види документації із землеустрою та докумен-

тації з оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографіч-

ні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунто-

вих, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеу-

строю. 

У випадку порушення законодавства у сфері землеустрою інжене-
ра-землевпорядника позбавляють кваліфікаційного сертифіката, він 

допускається до складання кваліфікаційного іспиту після успішного 

підвищення кваліфікації. 
Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комі-

сії, мають право не раніше ніж через два місяці повторно скласти іс-
пит. 

Сертифікований інженер-землевпорядник має особисту печатку, на 
якій зазначаються його прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікацій-

ний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та 
інших обов’язкових платежів. 

Сертифіковані інженери-землевпорядники зобов’язані підвищувати 

кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації не рідше одного 
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разу на чотири роки. 

Інженери-землевпорядники, які склали кваліфікаційний іспит або 

пройшли курси підвищення кваліфікації, отримують кваліфікаційний 

сертифікат, свідоцтво про підвищення кваліфікації, їх дублікати, за-
тверджені навчальним закладом, на базі якого складається кваліфіка-
ційний іспит або підвищується кваліфікація за рішенням Кваліфіка-
ційної комісії. 

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника має необ-

межений у часі строк дії. У разі непроходження сертифікованим інже-
нером-землевпорядником курсів підвищення кваліфікації не менше 
одного разу на чотири роки, дія сертифіката припиняється на період до 

одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації. 
Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політи-

ку у сфері земельних відносин, в таких випадках: 

а) за добровільним зверненням інженера-землевпорядника; 
б) у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження діє-

здатності особи (інженера-землевпорядника), визнання її недієздат-
ною, безвісно відсутньою; 

в) за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту 

порушення інженером-землевпорядником законодавства у сфері зем-

леустрою; 

г) на підставі свідоцтва про смерть [1]. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр сертифікова-
них інженерів-землевпорядників, які отримали кваліфікаційний сер-

тифікат. 
Сертифікований інженер-землевпорядник подає до державного ре-

єстру таку інформацію:  

- прізвище, ім’я та по батькові; 
- дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката; 
- назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний 

іспит та який здійснював підвищення кваліфікації інженера-
землевпорядника; 

- дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про вида-
чу кваліфікаційного сертифіката; 

- види робіт із землеустрою, зазначені в кваліфікаційному свідоцтві; 
- інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними видами ро-

біт; 
- інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного 

сертифіката; 
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- місце роботи інженера-землевпорядника; 
- відомості про членство у саморегулівній організації у сфері землеу-

строю. 

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відно-

син. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення 
відомостей Державного реєстру сертифікованих інженерів-
землевпорядників, повинні забезпечувати юридичним та фізичним 

особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та 
роздрукування реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакто-

рів без необхідності застосування спеціально створених для цього тех-

нологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень. 
Інженери-землевпорядники несуть відповідальність за достовір-

ність інформації, яка подається до Державного реєстру сертифікова-
них інженерів-землевпорядників, у порядку, встановленому Законом 

[1]. 

Без складання кваліфікаційних іспитів отримати кваліфікаційний 

сертифікат інженера-землевпорядника, що видається центральним ор-

ганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земе-
льних відносин, можуть інженери-землевпорядники, які працюють у 

складі суб’єктів господарювання, що у встановленому законом поряд-

ку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, та призначе-
ні відповідальними за якість робіт, що ліцензуються, а також ті, які пе-
ребувають на державній службі та мають стаж служби у державних 

органах земельних ресурсів понад три роки. 

Для цього дані особи подають центральному органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за-
яву, копію документа (документів) про вищу освіту та копію трудової 
книжки. 

Сертифікованим інженером-землевпорядником не може бути осо-

ба, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням су-

ду.  
Професійною діяльністю у сфері землеустрою можуть займатися 

сертифіковані інженери землевпорядники, які є фахівцями у галузі 
економіки, екології, права, сільського господарства, територіального 

планування, геоінформатики, державного управління, що покликані 
якісно та кваліфіковано готувати управлінські та проектні рішення, ро-

зробляти документацію із землеустрою. 
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