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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр права напряму 6.030401 «Правознавство».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є зміст, закономірності та основні ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права; кримінально-виконавча політика України; діяльність органів та установ, які виконують кримінальні покарання; історія розвитку кримінально-виконавчого права, досвід інших держав у сфері правового регулювання та практики виконання покарань.

Міждисциплінарні зв’язки: кримінально-виконавче право має тісний зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, зокрема, з кримінальним, кримінальним процесуальним правом. Кримінально-виконавче право входить у систему кримінально-правових наук (кримінальне право, кримінальне процесуальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія). Відповідні їм галузі права (кримінальне право, кримінальне процесуальне право, кримінально-виконавче право) об’єднані спільною метою, якою є боротьба зі злочинністю, єдиними принципами і методами правового регулювання, вони мають однаковий понятійний апарат. Їх норми з різних позицій регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі і з приводу призначення, виконання (відбування) покарання та звільнення від покарання, його відбування.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Поняття, предмет, методи, система кримінально-виконавчого права. 
2. Правовий статус засуджених. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби.
3. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. Органи та установи виконання покарань.
4. Порядок та умови  виконання та відбування покарань.
5. Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Кримінально-виконавче право України» є оволодіння студентами знаннями щодо вирішення теоретичних та практичних проблем, що стосуються правового регулювання відносин, що виникають у сфері виконання та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Кримінально-виконавче право України» є оволодіння теоретичними положеннями щодо поняття, предмету, системи кримінально-виконавчого права як галузі права, науки,навчальної дисципліни, правового статусу засуджених, системи та правового регулювання діяльності органів та установ, на які покладено виконання покарань, порядку та умов виконання покарань; правового регулювання відносин у сфері виконання та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового характеру; вивчення практики діяльності органів і установ виконання покарань, міжнародних стандартів у цій сфері, а також зарубіжного досвіду застосування до засуджених заходів кримінально-правового впливу; вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- систему кримінально-виконавчого законодавства України, принципи кримінально-виконавчого права України, правове регулювання відносин у сфері виконання та відбування покарань та застосування інших заходів кримінально-правового характеру за кримінально-виконавчим законодавством України;
- положення науки кримінально-виконавчого права, що визначають поняття, предмет, метод кримінально-виконавчого права як галузі права, предмет, завдання, систему  кримінально-виконавчого права як науки, навчальної дисципліни, джерела кримінально-виконавчого права;
- законодавство, що регулює діяльність органів і установ виконання покарань, інших органів, що виконують покарання, порядок і умови виконання покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру, нагляд і контроль за виконанням покарань, а також про розроблені наукою кримінально-виконавчого права рекомендації щодо ефективного застосування законодавства та вдосконалення правозастосування;

вміти :
	на практиці застосовувати норми кримінально-виконавчого законодавства, що регулюють діяльність органів і установ виконання покарань, їх взаємодію з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян з питань виконання покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу, порядок та умови виконання покарань, правовий статус засуджених, нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань, здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання, участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених;
	вирішувати практичні ситуації;

складати документи, що стосуються процедури виконання покарань, застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового характеру.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Поняття, предмет, завдання, система, принципи та джерела кримінально-виконавчого права. 
Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
Поняття кримінально-виконавчого права. Предмет кримінально-виконавчого права. Методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права. Зв'язок і відмінність між ними.
Система кримінально-виконавчого права. Загальна і Особлива частини кримінально-виконавчого права. Поняття, значення Загальної частини кримінально-виконавчого права. Поняття, значення Особливої частини кримінальне-виконавчого права. 
Наука кримінально-виконавчого права її предмет і функції. Методи науки кримінально-виконавчого права. Зв'язок науки кримінально-виконавчого права з суміжними юридичними науками. Завдання, що стоять перед наукою кримінально-виконавчого права в сучасний період. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку науки кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна. Система курсу кримінально-виконавчого права України.

Тема 2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
Поняття і значення принципів кримінально-виконавчого права. Наука Наука кримінально-виконавчого права про систему і види принципів кримінально-виконавчого права. Характеристика основних принципів кримінально-виконавчого права.

Тема 3. ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
Система джерел кримінально-виконавчого права України. Їх характеристика. Кримінально-виконавчий кодекс України, його система і загальна характеристика. 
Поняття, структура і види кримінально-виконавчих норм. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі.

Змістовий модуль 2. Правовий статус засуджених. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби
Тема 4. ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЇХ ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Поняття та суть виправлення засуджених. Поняття та суть ресоціалізації засуджених.
Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених: їх зміст, значення та особливості застосування.

Тема 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ 
Поняття правового статусу осіб, які відбувають покарання. Види і структура правового статусу засуджених.
Основи правового статусу засуджених. 
Зміст основних прав засуджених. Особливості правового статусу засуджених іноземців. 
Зміст основних обов'язків засуджених. 
Право засуджених на особисту безпеку.

Змістовий модуль 3. Нагляд і контроль за виконанням покарань. Органи та установи виконання покарань. 
Тема 6. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Система органів і установ, що виконують покарання. 
Поняття, ознаки, види органів і установ виконання покарань. Державна кримінально-виконавча служба України. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації: його завдання, структура, територіальні органи управління. 
Уповноважені органи з питань пробації. 
Органи державної виконавчої служби. 
Військові частини, гауптвахти. 
Дисциплінарні батальйони. 
Арештні доми. 
Виправні центри. 
Виправні колонії, їх види. Особливості їх просторової організації, організації діяльності. Категорії засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях.
Виховні колонії: особливості їх просторової організації, організації діяльності. 
Повідомлення про місце відбування покарання. Застосування до засуджених заходів медичного характеру.

Тема 7. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Прокурорський нагляд за виконанням покарань. 
Відомчий контроль за виконанням покарань. 
Відвідування установ виконання покарань. 
Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання покарань.

Змістовий модуль 4. Порядок та умови  виконання та відбування покарань	
Тема 8. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
	Виконання покарання у виді штрафу. Порядок сплати штрафу у разі призначення його з розстрочкою виплати. Порядок заміни штрафу іншим покаранням. Правові наслідки несплати засудженим штрафу у передбачений законом строк. Правові наслідки ухилення засудженого від сплати штрафу. 
Виконання покарання у виді конфіскації майна. Звернення до виконання вироку про призначення конфіскації майна. Орган, який виконує покарання у виді конфіскації майна. Дії державного виконавця щодо виконання вироку про конфіскацію майна. Особливості виконання виконавчих документів про конфіскацію майна. Заходи примусового виконання покарання у виді конфіскації майна.  Майно, що підлягає конфіскації. Майно, що не підлягає конфіскації. Порядок передачі конфіскованого майна фінансовим органам. 
	Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Звернення до виконання вироку про позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Порядок та умови виконання цього виду покарання. Обов’язки органу чи посадової особи, на яку покладається виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу у зв’язку з виконанням цього виду покарання.
	Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов'язки уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Правові наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
	Виконання покарання у виді громадських робіт. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. Повноваження уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді громадських робіт. Умови відбування цього виду покарання. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим покарання у виді громадських робіт. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт.
	Виконання покарання у виді виправних робіт. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт. Повноваження уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді виправних робіт. Умови відбування цього покарання. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженою ним органу за місцем відбування засудженим покарання у виді виправних робіт. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт та порядок їх застосування.
	Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Обмеження, що покладаються на військовослужбовця, засудженого до цього виду покарання. Порядок прийняття до виконання вироку, який особа засуджена до покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Умови відбування цього покарання. Обчислення строку виконання такого покарання. Порядок провадження відрахувань із грошовою забезпечення засудженого до службового обмеження. Порядок припинення виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

	Тема 9. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
	Виконання та відбування покарання у виді арешту. Місце відбування покарання у виді арешту. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. Вимоги щодо роздільного тримання засуджених до покарання у виді арешту. Залучення осіб, які відбувають покарання у виді арешту, до праці. Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування осіб, засуджених до арешту. Порядок і умови відбування покарання у виді арешту. Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до арешту. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями.
Виконання та відбування покарання у виді обмеження волі. Місця відбування покарання у виді обмеження волі. Порядок направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. Обов'язки власника підприємства установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі. Правове регулювання праці засуджених до обмеження волі. Обов'язки адміністрації виправного центру. Медичне обслуговування та матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі. Права та обов’язки засуджених до покарання у виді обмеження волі. Побачення і телефонні розмови засуджених до покарання у виді обмеження волі. Листування засуджених до обмеження волі. Короткочасні виїзди  засуджених до покарання у виді обмеження волі за межі виправного центру. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до обмеження волі. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі. Порядок застосування до засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі, заходів заохочення і стягнення. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень.
	Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Обчислення строку покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Порядок направлення та прийому засуджених у дисциплінарний батальйон. Розміщення та режим утримання засуджених у дисциплінарному батальйоні. Організація праці засуджених у дисциплінарному батальйоні. Військове навчання засуджених військовослужбовців. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями. Ради громадськості засуджених військовослужбовців. Заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні. Порядок застосування заходів заохочення та стягнення, що до засуджених військовослужбовців. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців. Порядок і умови відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Права та обов’язки засуджених до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців. Листування засуджених військовослужбовців. Короткочасні виїзди 	засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і бандеролей. Порядок звільнення військовослужбовців з дисциплінарного батальйону.
Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 
Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії. Класифікація засуджених до позбавлення волі на певний строк. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання. Переміщення засуджених до позбавлення волі. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних колоніях. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії. 
Структурні дільниці виправних і виховних колоній. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі. Переведення засуджених до позбавлення волі. 
Режим у колоніях: його поняття, зміст та основні вимоги. Технічні засоби нагляду і контролю. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях. Режим особливих умов у колоніях. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї. Умови відбування покарання в колоніях. 
Умови відбування покарання в колоніях. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови, користування засудженими мережею Інтернет. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей. Листування засуджених до позбавлення волі. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових переказів. 
Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі. Виконання примусового лікування. 
Праця засуджених до позбавлення волі. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці. Умови праці засуджених до позбавлення волі. Оплата праці засуджених до позбавлення волі. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 
Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. 
Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. Організація душпастирської опіки засуджених. Вільний час засуджених до позбавлення волі. 
Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. Порядок застосування заходів заохочення до осіб, позбавлених волі. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. Визнання злісним порушником установленого порядку відбування покарання. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень щодо застосування заходів заохочення і стягнення. 
Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до позбавлення волі. 
Особливості відбування покарання в колоніях різних видів. Виправні колонії мінімального рівня безпеки. Виправні колонії середнього рівня безпеки. Виправні колонії максимального рівня безпеки. 
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми. Відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії. Особливості відбування покарання у виховних колоніях. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх повноважень. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх.
Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Порядок і умови відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Особливості правового статусу засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі. Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі.

Змістовий модуль 5. Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, звільненим від відбування покарання, контроль і нагляд за ними
Тема 10. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ. ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЗВІЛЬНЕНИМ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА НИМИ
Підстави звільнення від відбування покарання. Припинення відбування покарання і порядок звільнення. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання. Правовий статус осіб, які відбули покарання.
Допомога особам, які звільнені від відбування покарання. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання.
Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду.
Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання. Органи, що здійснюють нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Порядок здійснення нагляду за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Обчислення іспитового строку. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.
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Порядок використання даних  Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та державного реєстру обтяжень рухомого майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 р. № 1844/5. 
	Порядок  присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів 
працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: затверджено наказом Міністерства  юстиції України від 30 грудня 2011 р. № 3660/5.
	Положення про експертно-кваліфікаційні  комісії та атестацію судових експертів: затверджено наказом наказом Міністерства  юстиції України від 3 березня 2015 р. № 301/5.
	Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052.
	Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 р. № 270/1560.

Інструкція з організації примусового виконання рішень: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 489/20802.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/5.
	Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2015 р. № 2710/5.

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 1995 р. № 37.
Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: затверджено наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 р. № 173.
Інструкція з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України: затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня 2002 р. № 765ДСК.
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного Банку України від 21 січня 2004 р. № 22.
Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 листопада 2010 р. № 550.
Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного Банку України від 28 липня 2008 р. № 216.
	Інструкція про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: затверджено наказом Міністерства оборони України від 18.05.2015  № 215.
	Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України вiд 10 червня 1997 р. № 503/97. 
Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»: Указ Президента України від 13 грудня 1996 р. № 1207/96.
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади: затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731. 
	Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11 лютого 2004 р. № 150.
Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру: затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 р. № 32/5. 
Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: затверджено Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 липня 2008 р. № 208.
Інструкція про порядок інформування органами й установами виконання покарань стосовно взятих під варту і засуджених іноземців: затверджено Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 27 травня 2002 р. № 135. 
	Інструкція про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: затверджено наказом Міністерства оборони України від 18.05.2015  № 215.
Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 225.
	Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052.
	Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 лютого 2012 р. № 222/5. 
Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів, затвердженою спільним наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації  України,  Генеральної прокуратури України від 26.05.2015  № 613/785/5/30/29/67/68. 
Інструкція про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від 8 червня 2012 р. № 847/5 - визначено порядок оформлення документів на переміщення під вартою (конвоювання). 
	Перелік закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2013 р. № 499/5.

Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 23.08.2013 № 1782/5.
Інструкція про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2011  № 3361/5.
Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 7 березня 2013 р. № 396/5, 
Порядок організації виробничої  діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 3 січня 2013  № 26/5.    
	Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336.
Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2013  № 2300/5.
Положення про спостережні комісії: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження  положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах». Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 1 серпня 2006 р.
Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах: затверджено Постановою Кабунету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження  положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах». Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 1 серпня 2006 р.
Порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 р. № 691/897/5.
	Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі:затверджено  наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572.
Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 р. № 740/1030/4154/321/614а.
	Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 19.12.2013  № 1794/2691/5. 
	Типове положення про будинок дитини при виправній колонії: затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2013 р. № 500/5/219.

Положення про педагогічну раду виховної колонії: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5.
	Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5.

Порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.02.2014 р. № 324/5. 
Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 червня 2012 р. № 850/5.
Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336.
	Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 р. № 478/5/180/375/212/258.
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Форма підсумкового контролю успішності навчання  - залік.
Засоби діагностики успішності навчання: задачі; письмові завдання; тестові завдання різних видів та рівнів складності.



