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Магістерську роботу присвячено дослідженню методів боротьби зі
злочинами у сфері обігу електронних грошей. Охарактеризована історична
ґенеза електронних грошей та злочинів у сфері їх обігу; описане поняття та
виокремлені види злочинів у сфері обігу електронних грошей; досліджено
правове регулювання обігу електронних грошей у законодавстві України та
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випуск й використання електронних грошей, що використовуються при
Інтернет – розрахунках; визначені проблеми кваліфікації злочинів у сфері обігу
електронних грошей; досліджений світовий досвід боротьби із злочинами у
сфері обігу електронних грошей; узагальнені можливість вдосконалення
законодавства у сфері незаконного обігу електронних грошей в Україні на
сучасному етапі.
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The master’s thesis is devoted to the study of methods of combating crimes in
the field of electronic money circulation. The historical genesis of electronic money
and crimes in the sphere of their circulation is characterized; the concept is described
and the types of crimes in the field of electronic money circulation are highlighted;
investigated the legal regulation of electronic money circulation in the legislation of
Ukraine and individual foreign countries; analyzed crimes against property, the
subject of which are electronic money; the characteristic of electronic money in the
field of financial and banking crimes; considered the illegal release and use of
electronic money used in payments on the Internet; problems of qualification of
crimes in the sphere of electronic money turnover are identified; the world experience
in the fight against crimes in the field of electronic money circulation is investigated;
summarizes the possibilities of improving legislation in the field of illegal circulation
of electronic money in Ukraine at the present stage.
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