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Вступ. Цифровий кубічний простір передбачає формування нової економічної доповненої реальності в 
со ціально-економічне життя на різних рівнях економічної агрегації, тим самим прискорюючи цифровіза-
цію економіки України.

Проблематика. Враховуючи існуючі наукові напрацювання у сфері пізнання цифрової економіки, не-
вивченою є трансформація цифрових технологій підприємством на основі впровадження інноваційних 
змін на зразок BlockChain, FinTech, фронт-офісу, бек-офісу, мідл-офісу, омні-бізнесу.

Мета. Розкриття змісту цифрового кубічного простору як нової економічної доповненої реальності 
та подання його характеристики через пізнання якісного функціонування FinTech і особливостей засто-
сування BlockChain, становлення яких відбувається в ході цифровізації економіки, з метою створення 
цифрових продуктів/послуг.

Матеріали й методи. На основі діалектичного, системного та матричного методів досліджено циф-
ровий кубічний простір, що стає новою доповненою реальністю при цифровізації економіки. Використано 
порівняння рейтингів інноваційного розвитку, що впливають на пришвидшення цифровізації в окремих 
країнах світу.

Результати. За аналогією побудови загальновідомого кубика Рубіка доведено, що формування ефек-
тивно працюючої цифрової економіки можливе за умов досягнення гармонійних взаємовідносин «наука–
бізнес–влада–освіта», в результаті чого утворюється середовище — цифровий кубічний простір нової 
економічної доповненої реальності. Визначено відмінність між FinTech 1.0, FinTech 2.0, FinTech 3.0, FinTech 3.5. 
Запропоновано авторське осмислення змісту цифрової економіки та трактування категорії «цифровий 
кубічний простір». Вказано відмінність між віртуальною, доповненою, розширеною, поліпшеною та зба-
гаченою реальностями.

Висновки. Цифровий кубічний простір формує нову економічну доповнену реальність за рахунок циф-
рових відкриттів, обсягу ринку цифрових продуктів/послуг. До рушійних сил цифрового кубічного про-
стору належать такі інститути: цифрові хаби, цифрові платформи, FinTech, RegTech, SupTech, нові про-
мислові технології індустрії 4.0.

Ключові  слова: віртуальна реальність, цифровий кубічний простір, FinTech, доповнена реальність, пор-
тали цифрових послуг, BlockChain.
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Новітні зміни в економіці та суспільстві ви-
к ликають адекватні зміни і в світовій економі-
ці. На зміну сьогоднішнім економічним понят-
тям та категоріям приходять нові, які можна 
узагальнити як появу нової економіки у світі — 
цифрової зі своїми специфічними дефініція-
ми, законами, моделями розвитку світу, роз-
витку економіки як науки, як галузі, що наби-
рає нових обертів в історії [1]. в XXI столітті в 
економічних дослідженнях помітно зріс інте-
рес науковців та економістів до питань цифро-
вої трансформації. адже цифровізація надає 
реальні можливості для зростання економіки 
держави.

вже простежується широке поле інновацій-
ної діяльності компаній у всіх секторах еконо-
міки шляхом налагодження активної роботи 
за рахунок діалогу з державою, міжгалузевої 
взаємодії та спільної розробки великих проєк-
тів на засадах «глибокої» цифровізації. в ос-
танні два роки не вщухає глобальний ажіотаж 
навколо технологій Blockchain і криптоакти-
вів, а фінансові регулятори найрозвиненіших 
країн ледь встигають реагувати на нові викли-
ки. мобільний швидкісний Інтернет оповив 
увесь світ своєю «невидимою павутиною», роз-
ширюючи ринок банківських послуг і кидаю-
чи виклик традиційним підходам. Широке ви-
користання датчиків, дистанційне навчання та 
Big Data змінюють парадигму оцінки ризиків й 
контролю активами. організації стають «без-
людними», що мінімізує витрати на персонал і 
прискорює процес обслуговування. До того ж, 
не варто забувати й той факт, що цифрова еко-
номіка кардинально змінює характер праці та 
її оплату. якби наша планета стала знеструм-
леною, то світ би занурився у всезагальне бо-
жевілля і глобальний хаос. ми настільки звик-
лі до технологій, що скоріше готові утрима тись 
від прийому їжі, ніж від перегляду стрічки по-
відомлень на екрані мобільного телефону. Людст-
во адаптувалося і навчилося жити з технологія-
ми, повністю відцифрувавши свій спосіб життя.

Із дослідженням загальних аспектів струк-
турної перебудови й комплексної модерніза-

ції економіки в напрямі її цифровізації пов’я-
зано імена закордонних науковців Р. азума [2], 
в. айзексона [3], П. міграма, Ф. кісіна [4]. Пи-
таннями формування віртуальної реальності у 
світі й становлення доповненої реальності в 
масштабах національної економіки, цифрової 
мо дернізації економіки України як можливос-
ті її проривного розвитку та вивченням пер-
спектив, напрямів і механізмів розвитку smart-
промисловості в епоху цифрової економіки 
займались відомі дослідники й економісти 
Г. анд рощук, Ю. Бажал, о. Білорус [5], о. вієць-
ка, в. вишневський [6], о. вишневський [7], 
Н. василенко [8], в. Геєць, о. Гаркушенко [6], 
в. Гройсман [9], я. жаліло, Н. Єгоров [10], 
С. коляденко [1], С. князєв [6], в. купріян-
ський [11; 20], С. кубів [13], П. Леоненко [14], 
в. Ляшенко [7], о. Лях [6], Б. Патон [15], С. Па-
хомов, а. Поручник, С. Синягов [12], а. Сухо-
м лин [16], в. чекіна, Д. череватський [6] та ін. 
Розробкою і впровадженням розподілених ін-
формаційних технологій, що пов’язана з оброб-
кою документів, які супроводжують відкрит-
тя, виконання, контроль, облік, закриття науко-
во-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт займались С. Беспалов, Г. Голоцуков, в. Ів-
лічев, С. Іванов, м. Пустовойт, І. мальчевський, 
Д. Ніколенко, в. кір санов, о. Хіміч, І. Щети-
нін [17]. але значна кількість проблем, таких 
наприклад, як формування цифрових бізнес-
платформ в Україні й загалом становлення 
якісної інформаційної віртуальної та доповне-
ної реальності національного інноваційного 
простору в межах глобального цифрового про-
стору залишаються недостатньо розкритими.

метою є розкриття змісту цифрового ку-
бічного простору як нової економічної допов-
неної реальності та подання його загальної 
характеристики через пізнання особливостей 
за стосування деяких новітніх технологій, ста-
новлення яких відбувається в ході цифровіза-
ції економіки, результатом якої є цифрові про-
дукти/послуги і різного роду платформи. зав-
даннями дослідження є: за аналогією побу дови 
всім відомого кубіка Рубіка («магічний куб» 



н.м. краус, к.м. краус, н.о. андрусяк

98 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2020. 16 (3)

угорського скульптора ерньо Рубіка), ар гумен-
товано розкрити зміст запропонованого авто-
рами особливого середовища — цифрового ку-
біч ного простору нової економічної доповненої 
реальності; запропонувати авторське бачення 
його структурних елементів, як нової доповне-
ної та віртуальної соціально-економіч ної реа-
льності; дослідити таксономію і категоризацію 
термінології з допомогою якої можна розкрити 
становлення цифрової економіки та її подаль-
ший розвиток; на основі впровадження інно-
ваційних змін показати покрокову трансфор-
мацію цифрових технологій підприємст вом в 
розрізі таких етапів як: фрот-офіс, бек-офіс, мідл-
офіс, омні-бізнес; використовуючи мат рич ний 
метод, визначити відмінність між Fin Tech 1.0, 
FinTech 2.0, FinTech 3.0, FinTech 3.5, вказавши 
ключові елементи, структуру ринку FinTech.

На сьогодні в межах постнекласичного дис-
курсу практика постмодерну як епістемологіч-
ного концепту дослідження реального прос то-
ру трансформується в парадигму метамодер-
ну, заснованого на пізнанні й створенні, в еко-
номічному контексті, віртуальної економіки та 
її базової складової — фінансоміки, простору 
фінансових відносин, що все більше виокрем-
люється з економіки реального сектору вироб-
ництва у специфічну сферу дослідження [15]. 
цифрова економіка є результатом трансфор-
маційних процесів новітніх технологій загаль-
ного призначення в сфері інформації та кому-
нікації, становлення якої засвідчує новий рівень 
використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в усіх галузях соціально-еко но міч-
ної діяльності. Робототехніка, штучний інте-
лект, хмарні технології, 3D-принтери і Block-
Chain — вже міцно увійшли в нашу повсякден-
ність. Розумні міста, дрони-кур’єри, автомобі лі 
без водіїв, «надруковані» за один день вдома — 
чекають нас завтра. Ідеї фантастичних рома нів 
стають реальністю. технічний прогрес свавіль-
но увірвався в бізнес і змусив змінитися всі 
індустрії.

ХХІ століття ознаменувалося все глибшим 
укоріненням в економічній і технічній науко-

вій літературі такого категоріального апа рату 
як «віртуальна реальність», «доповнена реаль-
ність». Іноді використовують як синоніми наз-
ви «розширена реальність», «поліпшена реаль-
ність», «збагачена реальність».

термін «доповнена реальність» (augmented 
rea lity) використовують для означення всіх 
про  єктів, дія яких спрямовується на допов-
нен ня реальності будь-якими віртуальними 
еле ментами. Доповнена реальність — складо-
ва частина змішаної реальності (mixed reality), в 
яку також входять «доповнена віртуальність» 
(коли реальні об’єкти інтегруються у віртуа-
ль не середовище) [18]. Існує кілька визначень 
доповненої реальності. в 1997 році дослідник 
Рональд азума (Ronald azuma) [2] визначив 
доповнену реальність як систему, яка: поєд-
нує віртуальне і реальне; взаємодіє в реально-
му часі; працює в 3D. Дещо інше тлумачення 
надали науковці Пол мілграм (Paul milgram) 
та Фуміо кісін (fumio kishino) [4]. віртуаль-
ну реальність (Reality-Virtuality) вони тракту-
ють як простір між реальністю і віртуальністю, 
між якими розташована доповнена реальність 
(ближ че до реальності) та доповнена віртуаль-
ність (ближче до віртуальності).

вважаємо, що віртуальна реальність багато-
користувацького світу ґрунтується на обміні 
віртуальними благами в рамках on-line середо-
вища. вона створює можливість взаємодіяти 
зі штучним світом за допомогою віртуальних 
площадок з наявними на них інформаційни ми 
фондами on-line ринку інновацій, мож ли віс тю 
роботи з хмарними технологіями. збага чена 
реальність вживається нами як безкон такт на 
інформаційна взаємодія, що реалізовує з до по-
могою комплексних мультимедіа-опера цій них 
середовищ ілюзію безпосереднього вход жен ня і 
присутності в реальному часі в стереоскопічно 
представленому «цифровому світі». Поліпше-
ну реальність тлумачимо як створений ком-
п’ю терними технологіями цифровий простір, 
що має всі ознаки реальності як такої, яка під-
дається проникненню й трансформації через 
глобальність та інтерактивність. Під розшире-
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ною реальністю розуміємо таку реальність, яка 
моделюється в реальному масштабі часу зав-
дяки впливу комп’ютера на свідомість люди-
ни (наприклад, на людину одягають «елект-
ронні рукавички»). Розширена реальність мо-
же взаємодіяти з усіма іншими реальностями, 
впливати на оточуючий світ і мати при цьому 
зворотній зв’язок. Доповнена реальність як 
складова змішаної реальності є поєднанням 
віртуального і реального просторів шляхом апа -
ратного й програмного забезпечення, телеко-
мунікацій, комп’ютерних мереж, власне й фор-
муючи цифрову економіку.

Під цифровою економікою розуміємо сис-
тему відносин, що складаються в сфері вироб-
ництва, продажів і постачання продуктів через 
комп’ютерні мережі шляхом використання циф-
рових технологій. цифрова економіка — це еко-
номіка, в якій ключовими факторами (засо ба ми) 
виробництва є цифрові дані та їх ви ко рис тан-
ня, що дозволяє суттєво збільшити ефектив-
ність/продуктивність в різних видах економіч-
ної діяльності. заслуговує на увагу визначен-
ня цифрової економіки плеядою науковців, як 
«можливості створення вимірного реального 
світу або його цифрової моделі, котра з вве-
денням нових вимірів, окрім триви мірного фі-
зичного світу, створює можливості обліку як 
особливостей реального оточення, раніше не-
доступних, так і процесів, що відбуваються в 
ньому, і фізичних, і бізнесу» [16].

Пришвидшення дигіталізації в Україні та 
становлення цифрової економіки тісно по в’я-
зане з інноваційним розвитком країни. в квіт-
ні 2018 року під час зустрічі з представник а-
ми провідних It-компаній України на той час 
прем’єр-міністр України в. Гройсман зазначив, 
що галузь Іт входить у трійку індустрій з най-
більшою часткою у ввП країни, продукція Іт 
формує понад 3 % ввП держави, сукупний до-
хід галузі в 2017 році склав 3,6 млрд дола рів, 
поступаючись лише обсягам аграрній промис-
ловості та металургії. Нині в цій галузі задіяно 
понад 120 тис працівників, галузь за минулий 
рік зросла на 20 %. Є всі підстави стверджува-

ти, що значний потенціал Іт сфери України мо-
же стати основою стрімкого розвитку цифро-
вого суспільства країни. в табл. 1 подано по-
казники, які засвідчують реальний стан справ 
щодо цифровізації окремих країн та України.

відповідно до наведених даних можна про-
стежити високу кореляцію між деякими по-
казниками рівня інноваційного розвитку роз-
винутих країн й України. як видно, що ліде-
рами в інноваційному розвитку є Швейцарія, 
Швеція, японія, Фінляндія, Сінгапур, СШа. 
По казники України знаходяться на середньо-
му рівні, хоча в 2018 р., порівняно з 2010 р., 
спостерігається тенденція до покращення 
рейтингу.

Світові інноваційні центри в кремнієвій 
долині, Нью-Йорку й Лондоні продовжують 
аку мулювати глобальний венчурний капітал, 
таланти та інноваційну експертизу планети. У 
свою чергу, країни й міста, які спрямовані на 
інноваційний розвиток, створюють ексклюзив-
ні умови для впровадження start-up-екосистем. 
корпорації переходять до платформ відкри-
тих інновацій, вчаться розробляти нові рішен-
ня не в рамках окремої компанії, а звер таючись 
до товариства глобальних талантів. закордон-
ні інвестори все частіше схильні до вибору ці-
льових команд з креативними ідеями і підтри-
мують потенційні можливості замість деталь-
них бізнес-планів.

Досвід Швейцарії, Німеччини, канади, Фін-
ляндії, великої Британії засвідчує, що цифро-
ва економіка характеризується на порядок 
швидшим поверненням вкладених інвестицій 
в конкретні проєкти та вищою прибутковістю 
за окремими проєктами, які можна практич-
но реалізувати [12].

До моделей реалізації хмарних послуг у ви-
щевказаних країнах належать:
 інфраструктура як послуга (IaaS — Infra-

structure as a Service) — передбачає надання 
обчислювальних ресурсів в формі віртуа-
льних ресурсів із заданою конфігурацією, 
потрібним обсягом та програмним забезпе-
ченням;
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 платформа як послуга (PaaS — Platform as a 
Service) — передбачає надання платформи 
для розробки, тестування, розвертання і під-
тримки додатків як послуг;

 програмне забезпечення як послуга (SaaS — 
Software as a Service) — передбачає надання 
програмного забезпечення як послуги [20].
Сучасні державні установи в різних країнах 

орієнтовані на одночасне поліпшення якості 
послуг, оптимізації кількості службовців та 
зменшення витрат. «цифрові» платформи (сис-
теми класу ERP, CRM) дозволяють вирішува-
ти ці завдання та кардинально підвищувати 
ефективність, зменшуючи вартість діяльності 
та час виконання. Державні установи викорис-
товують «цифрові» платформи для спрощен-
ня та оптимізації внутрішніх процесів, поліп-
шення взаємодії з громадянами та скорочення 
витрат [13]. вартість доступу до інфраструк-
тури залежить як від рівня доходів, так і від 
розвиненості інфраструктури, а також від те-

риторіальних особливостей (менталітет, тра-
диції, норми поведінки та заборони). теоре-
тично вартість доступу повинна відображати 
баланс між попитом і пропозицією на ринку 
Інтернет-послуг, відповідно, змінюючись по-
слідовно за змінами інших показників, але так 
відбувається не завжди.

Для успішного розвитку цифрової економі-
ки в Україні потрібно забезпечити низку умов: 
розвиток on-line послуг (послуги соціального 
значення, державні послуги); перехід на циф-
рові технології державних органів і відомств; 
розвиток Інтернет-речей в секторі індивідуа ль-
них споживачів (Iot) та в промисловості (IIot); 
створення вітчизняного програмного забезпе-
чення, сучасних й перспективних інфор ма цій-
но-телекомунікаційних технологій для замі-
щен ня продуктів іноземного виробництва [20].

в програмному документі «Україна 2030: 
Доктрина збалансованого розвитку» [21] за-
значається, що «для національної економіки 

Таблиця 1. Порівняння показників інноваційного розвитку, що впливають  
на пришвидшення цифровізації, в окремих країнах світу у 2010 та 2017—2018 роках*

країна

Наявність новітніх 
технологій *

Інновація як головний фактор 
конкурентоспроможності *

здатність країни 
зберегти таланти *

користувачі 
Інтернету, %

2010 2017—2018 2010 2017—2018 2017—2018 2017—2018

Швейцарія 6,7 6,5 5,8 5,86 6,0 89,4
Швеція 6.9 6,5 5,8 5,57 4,9 91,5
японія 6,3 6,3 5,7 5,55 3,9 92,0
Фінляндія 6,6 6,6 5,6 5,48 5,1 87,7
Німеччина 6,2 6,1 5,5 5,65 5,1 89,6
СШа 6,3 6,5 5,5 5,80 5,7 76,2
велика Британія 6,5 6,3 5,2 5,34 5,3 94,8
канада 6,3 6,1 5,0 4,82 5,0 89,8
Франція 6,4 6,0 4,9 5,07 3,3 85,6
Південна корея 6,1 5,8 4,9 4,85 4,5 92,7
китай 4,5 4,5 4,1 4,33 4,3 53,2
Бразилія 5,4 4,5 4,0 3,66 3,8 59,7

Індія 5,5 4,7 3,9 4,29 4,6 29,5
Російська Федерація ... 4,4 3,24 3,76 3,5 76,4
казахстан 4,4 4,1 3,04 3,39 3,2 76,8
Україна 4,6 4,1 3,29 3,55 2,2 52,5

* оцінка за семибальною шкалою.
Джерело: складено авторами на основі [19].
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ши рокомасштабне запозичення нових техно-
ло гій здатне активізувати розвиток сектора по-
слуг, забезпечити зменшення трансакційних 
витрат (фінансові послуги on-line, доставка то-
варів літаками-безпілотниками), підвищити за-
гальну ефективність і ефективно долати ко-
рупцію (цифрова оплата адміністративних 
пос луг), а також поліпшити доступ до освіти 
(on-line курси)». в Доктрині вказується, що 
важ ливими для України є такі напрями циф-
рово го розвитку: адитивні технології, нові на-
но-  та біоматеріали, відновлювальні джерела 
енер гії, високоавтоматизовані виробництва; 
ро бо ти  зація (технології штучного інтелекту та 
ін те лектуальних систем); інформатизація (хмар-
ні технології, мобільний зв’язок і портативні 
ком п’ютери нових поколінь); гуманізація (ген-
на інженерія, нано- та біофармакологія, син-
тетична біологія); екологізація (низько вуг ле-
це ві безвідходні виробництва, технології від-
нов лення екосистем і контролю забруд нен ня).

за аналогією побудови всім відомого куби-
ка Рубіка («магічний куб» е. Рубіка) [22], мож-
на стверджувати, що формування ефективно 
працюючої цифрової економіки можливе за 
умов досягнення одночасних парних гармоній-
них взаємовідносин «наука — бізнес», «влада — 
наука», «влада — бізнес», «освіта — наука», «ос-
віта — влада», «ос віта — бізнес» (одержання 
квадрата граней кубика одного кольору). в ре-
зультаті цього формується особливе середови-
ще — цифровий кубічний простір нової еко-
номічної доповненої реальності (рис. 1), який 
забезпечує реалізацію інноваційних можли-
востей кому нікації, обміну знаннями, ідеями й 
досвідом між владою, університетами та біз не-
сом шляхом використання цифрових ком п’ю-
терних тех нологій в реальному масштабі часу, 
прос тору та законів існування.

На рисунку 1 на горизонтальній осі точкою Рц1 
відмічено початковий стан ринку цифрових 
продуктів/послуг до появи новітніх техноло-
гій, що використовуються в освіті, бізнесі та 
урядом, а точками Рц2, Рц3, Рц4 — зміну стану 
ринку цифрових продуктів/послуг в резуль-

таті впровадження цифрових критичних та 
хмарних технологій. На вертикальній осі на 
графіку точка Цв1 демонструє початкову кіль-
кість винаходів, відкритів та запатентованих 
ідей, тоді як точки Цв2, Цв3 — наростаючу кіль-
кість цифрових відкритів, винаходів та ідей в 
різних галузях економіки.

Пришвидшення цифровізації економіки Ук-
раїни можливе шляхом ефективно функціону-
ючого цифрового кубічного простору, що по-
лягає у комплексному застосуванні програм-
ного забезпечення та Іт-рішень, які зроблять 
навчання (здобуття освіти) якісним і цікаві-
шим, проживання у містах — комфортнішим, 
ведення бізнесу — легшим, та виведуть на якіс-
но новий рівень взаємодію громади й влади. 
цифровий кубічний простір нової економіч-
ної доповненої реальності — це не тренд, а 
спосіб розвитку, прогресу й переходу на новий 
цивілізаційний рівень.

Саме зазначений простір всіляко сприяє 
створенню та розповсюдженню цифрових то-
варів/послуг. При цьому, наука й освіта висту-
пають як генератори знань та інноваційних 
ідей, цифрових ініціатив, власник об’єкта інте-
лектуальної власності, в комерціалізації яких 
зацікавлені та приймають активну участь як 
влада (державна підтримка в формі політики 
цифровізації), так і бізнес (отримання прибутку 
через інститут цифрового ринку). варто зазна-
чити, що для повноцінної роботи цифрового 
середовища освіта вимагає постійної система-
тичної роботи над питанням стабільного функ-
ціонування цифрової системи в регіонах краї-
ни на основі ефективної взаємодії основних 
учасників цифровізації та спрямованого на 
створення нових напрямів цифрового бізнесу.

цифрова інфраструктура, наведена на рис. 1, 
забезпечує необхідні умови щодо впровадження 
та експлуатації smart-інновацій. основні скла-
дові цифрової інфраструктури такі: додатки 
(послуги, прикладне програмне забезпечен-
ня, управління даними); data-цент ри (сер вери, 
центри збереження даних, центри обробки да-
них, резервування); інформаційно-кому ніка цій-
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ні мережі (Iнтернет, широкосмугові мережі, сен-
сорні мережі, мережі передачі даних, Wi-fi); 
системи збору інформації (датчики, гаджети, 
smart-системи відеоспостереження, термінали). 
взаємозв’язок між «м’я кою» і «твердою» циф-
ровою інфраструкту рою та електронними ді-
ловими операціями відбува ється за рахунок 
апаратних засобів, програмного забезпечення, 
телекомунікації.

вважаємо за потрібне в цифровому кубіч-
ному просторі сфокусувати увагу на новітній 
технології BlockChain, яка є основою цифрові-
зації економіки. BlockChain — це цифрова кри-
тична технологія, яку покладено в основу циф-
рових продуктів/послуг, таких як: BioTech, 
Nano Tech, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-
marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID, Tele-
Health, ePrescription, е-демократія, Digital-стра-

Рис. 1. цифровий кубічний простір, що формує нову економічну доповнену реальність: Рц1 — точка початкового 
стану ринку цифрових продуктів/послуг до появи новітніх технологій, що використовуються в освіті, бізнесі та уря-
дом; Рц2, Рц3, Рц4 — точки зміни стану ринку цифрових продуктів/послуг в результаті впровадження цифрових кри-
тичних та хмарних технологій; Цв1 — початкова кількість винаходів, відкритів та запатентованих ідей Цв2, Цв3 — на-
ростаюча кількість цифрових відкритів, винаходів та ідей в різних галузях економіки
Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 2. Деякі новітні технології, що визначають становлення цифрової економіки

вид новітньої  
технології, її форми

зміст та характерні особливості новітньої технології

BlockChain-технології Формують новий простір довіри для відцифрування великих баз даних — кадастрів, реєстрів 
власності та ін. технологія BlockChain являє собою відцифрований, децентралізований 
реєстр подій, який функціонує on-line в межах єдиної мережі вузлів (наприклад, комп’ютерів) 
та постійно поповнюється новими блоками (подіями, транзакціями) у хронологічному поряд-
ку без централізованого ведення обліку. Щодо BlockChain-платформ ключовим невиріше-
ним питанням є проблема особистої відповідальності або колективної безвідповідальності.
застосування BlockChain дозволяє перейти до нової моделі «шерингової» економіки (еконо-
міка спільної участі), яка запобігає монополізації окремих сегментів ринку, як це сталося з 
Uber (який є агрегатором інформації). таким чином можна прогнозувати зростання конку-
ренції між чинними цифровими платформами та BlockChain-платформами.

RegTech Спеціалізована регулятивна технологія, що допомагає фінансовим інститутам відповідати 
вимогам регуляторних органів, забезпечуючи перевірку та захист даних, автоматизацію звіт-
ності. RegTech дає компаніям необхідні інструменти для вирішення нормативних проблем і 
відповідності вимогам законодавства, зводить воєдино торгові, фіскальні та фінансові акти 
регулюючих органів.
RegTech-технології допомагають швидко і просто інтегрувати й адаптувати готові рішення для 
повної відповідності всім стандартам фінансових регуляторів й використовуються для про-
тидії відмивання грошей. Фінансові організації все більше будуть зацікавлені в RegTech, ос-
кільки саме це дасть їм змогу грати на випередження: формувати й відправляти звітність, 
виявляти й усувати ризики, ефективно дотримуватися постійно мінливих нормативних вимог.

SupTech Наглядова технологія SupTech — це різновид технології RegTech для регуляторних органів 
фінансової сфери, що дає змогу автоматизувати та оптимізувати адміністративні й операцій-
ні процедури, відцифровувати дані та робочі інструменти, а також покращувати аналітику 
даних.

FinTech вигоди від використання FinTech для фінансових інститутів полягають у зниженні транзак-
ційних витрат на пошук та залучення клієнтів, технологічному вирішенні проблеми асимет-
рії інформації при взаємодії із клієнтами та в цілому на фінансових ринках, яка раніше вирі-
шувалася методами раціонування (хоча і FinTech не виключає використання такого підходу). 
вигоди для клієнтів: отримання тих продуктів, які їм дійсно потрібні, без додаткових комісій 
і непотрібних платежів, що підвищують реальну процентну ставку; цілодобовий доступ до 
фінансових ресурсів сім днів на тиждень і 365 днів на рік. це особливо важливо для smart-
підприємств, які реалізують принципи дигіталізованої клієнт-орієнтованої роботи. основ-
ний недолік FinTech-компаній — обмежене користування їхніми послугами на сьогодні.

WealthTech технологія управління персональними фінансами та добробутом суб’єкта господарювання, 
індивідуума.

Нові промислові тех-
нології індустрії 4.0 — 
використання «кібер-
фізичних систем» 
(CPS)

3D-технології (друк), генна інженерія, кастомізована фарма, Інтернет речей, створення кван-
тового процесора. це лише частина нових технологій, які кардинально змінять виробництво 
найближчим часом.

Нейрокомп’ютерний 
інтерфейс

технології «мозок–комп’ютер» — це управління об’єктами через команди безпосередньо з 
мозку, робототехніка, штучний інтелект.

Біотехнологія Генний інжиніринг, інженерія органів і тканин, створення протезів та штучних органів.

Біометрія (Bio met rics) технологія стосується цифрового охоплення та зберігання унікальних характеристик окре-
мих осіб, таких як клієнти (наприклад, відбитки пальців, сітківка ока, голос, риси обличчя) 
здебільшого з метою підвищення безпеки (і зручності) фінансових операцій.

Джерело: складено авторами на основі [6, 7, 23] та власних напрацювань. 
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Таблиця 3. Цифрові продукти/послуги та платформи, створені в ході цифровізації економіки

вид новітньої 
технології, її форми

зміст та характерні особливості новітньої технології

цифрові платформи в контексті ключових принципів цифрової економіки, цифрові платформи, з одного 
боку, базуються на It-інфраструктурі, а з іншого боку, є базисом не тільки е-комерції та 
е-бізнесу, але й всього спектру комунікацій в трикутнику «бізнес—споживачі—держава». 
цифрова платформа для закупівель дає наступні переваги для замовника:

максимізація кількості постачальників і можливість їх постійного розширення без 
збільшення витрат на їх залучення;
оптимізація (мінімізація) витрат на закупівлі;
автоматизація вибору постачальника;
зменшення корупційних ризиків.

цифрова платформа є зручними місцем для формування цифрового бартеру, коли відбу-
вається обмін цифровими цінностями, які залишаються поза урахуванням національних 
статистичних служб та фіскальних органів. це створює проблеми для формування спра-
ведливої системи задоволення суспільних потреб за рахунок податкових надходжень.

компанії-платформи — 
ба зова ланка нової еконо-
міки

Платформа — технологічна здатність реалізовувати value proposition для клієнта на ос-
нові застосування open source рішень, машинного навчання, хмарних технологій із зада-
ним рівнем безпеки.

цифрова освітня плат-
форма

Дозволяє роботодавцям отримувати можливість пошуку та перевірки якості навчання 
потенційних кандидатів в режимі on-line. також освітня цифрова платформа може висту-
пати як краудфандинговий майданчик для співфінансування бізнесом перспективних 
напрямів освіти. використання технології BlockChain дозволить автоматично перерахо-
вувати певні криптокошти авторам навчальних курсів залежно від кількості студентів, 
які їх пройшли. Студенти зможуть автоматично отримувати сертифікати чи дипломи за 
умови виконання вимог освітніх  smart-контрактів.

цифровізація медичних 
послуг на платформі 
«eHealth» (Національна 
електронна система охо-
рони здоров’я)

впровадження технології BlockChain при формуванні особистої єдиної електронної ме-
дичної карти; обладнання системи «eHealth» інструментами рейтенгування ліцензова-
них закладів охорони здоров’я, лікарів та аптек; реєстр пацієнтів (не містить медичної 
інформації); реєстр закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності (зокрема й 
приватні кабінети, ФоП, тов тощо), що надають медичну допомогу на первинному рів-
ні системи охорони здоров’я; реєстр медичних працівників, які надають первинну медич-
ну допомогу (в першу чергу, лікарів); реєстр контрактів та угод між закладами охорони 
здоров’я та Національною службою здоров’я України, між лікарем первинної ланки та 
пацієнтом; реєстр лікарських засобів; реєстр рецептів на лікарські засоби, що відшкодо-
вує держава.

Нейрокомп’ютерний ін-
терфейс

це технології «мозок–комп’ютер» — управління об’єктами через команди безпосеред-
ньо з мозку, робототехніка, штучний інтелект.

Інтерфейси прог ра му ван -
ня додатків (Appli cation 
Program Interface (API))

Набір готових протоколів, функцій, структур, які визначають взаємодію різних програм

цифрові гроші (зокрема й 
криптовалюти) і нові фі-
нансові інструменти

Гроші такого типу призведуть до кардинальних змін на фінансовому ринку та до приско-
рення інвестиційних процесів. відрізняється від традиційних валют тим, що не ство-
рюється і не контролюється жодною державою.

криптографія (Cryp to-
graphy)

захист інформації з перетворенням її в безпечний формат (наприклад, шляхом шифру-
вання).

Розумні контракти (Smart 
contract)

це контракти, які виконуються автоматично в BlockChain-середовищі при виконанні 
певних умов. такого типу контракт дозволяє обмінюватися цінністю без посередників.
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Закінчення табл. 3

хування. зміст та особливості новітньої техно-
логії, які формують цифровий кубічний прос-
тір, наведено в табл. 2, а цифрові продукти/
послуги, їхні види та форми подано в табл. 3.

BlockChain-технологія розподіленої одно-
рангової мережі загального користування мо-
же зберігати інформацію про транзакції (пра-
вочини) на постійній основі і без можливості 
її зміни, і захищена вона криптографічними 
засобами. мережі BlockChain можуть забезпе-
чити низку опцій для різних цілей, особливо у 
державному секторі: е-референдуми, е-петиції, 
е-голосування, е-урядування. Перевагою цієї 
технології є те, що вона забезпечує безпреце-
дентно високий рівень захисту інформації та 
дозволяє створювати повністю децентралізо-
вані системи. висока стійкість системи до атак 
дозволяє використовувати її в таких сенситив-
них сферах, як електронні фінанси, держзаку-
півлі, е-бюджети. чверть BlockChain-проєктів 
світового рівня мають українське походження, 
саме тому Україна є тим самим територіальним 
простором, де повинні й надалі здійснюватися 
дослідження цієї технології та створюватися 

нові розробки. в свою чергу, державний сектор 
та національне інституційне середовище повин-
ні стати найбільш оптимальним, ефективним, 
прозорим і якісним полігоном для подібних 
проєктів [13].

еволюція розвитку FinTech, його ключові еле-
менти, структура ринку FinTech за типами ком-
паній вдало продемонстрована авторами шля-
хом застосування матричного методу табл. 4.

таким чином, цифрова економіка, яка має в 
своїй основі мережево-кластерні структури 
взаємодії всіх учасників цифровізації, в рам-
ках моделі цифрового кубічного простору мо-
же стати одним з діючих механізмів на шляху 
до становлення цифрової економіки в Україні 
на основі інновацій. за умов цілеспрямова-
ної підтримки діяльності цифрових інститутів 
розвитку з боку уряду, можна «досягнути по-
всюдного застосування сучасних наукових 
технологій у виробничих процесах щодо ви-
пуску конкурентоспроможної продукції» [10], 
тим самим суттєво підвищити питому вагу циф-
рових послуг/продуктів в загальному обсязі 
валового внутрішнього продукту.

вид новітньої 
технології, її форми

зміст та характерні особливості новітньої технології

 При цьому є можливість спростити й збільшити надійність реалізації трансакцій в2в, 
в2G. відцифрування інформації і об’єднання в системи (графи), що конкурують між 
собою — нова епоха в пошуку й доступі до інформації.

Штучний інтелект (Arti-
fi cial intelligence (AI))

можливості комп’ютерних програм виконувати завдання з вирішення проблем, роз-
пізнавання мови, візуального сприйняття, прийняття рішень та перекладу мов. AI має 
без ліч додатків і все більше використовується у фінансовому секторі (робото-консульта-
ції, автентифікація трансакцій).

Інтернет-банкінг (e-ban-
king, або оn-line Banking, 
або web-banking)

один із видів дистанційного банківського обслуговування, засобами якого є забезпечен-
ня доступу до рахунків та операцій за рахунками будь-який час та з будь-якого комп’ютера 
завдяки мережі Інтернет. Для виконання операцій використовується стандартний брау-
зер, наприклад, такий як Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla тощо. завдяки 
цій технології банк має змогу надавати комплекс послуг клієнтам щодо електронного 
управління своїми рахунками через Інтернет.

екосистема Digital-організація, в основі якої знаходиться технологічна платформа, що дозволяє в ре-
жимі реального часу на основі big data формувати кращу пропозицію для клієнта за ра-
хунок підключення зовнішніх провайдерів.

Нова логістика Базується на типових інфраструктурних рішеннях (Uber, каршерінг, безпілотники).

Джерело: складено авторами на основі [6, 7, 23] та власних напрацювань.
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Успішні програми цифрових перетворень — 
це створення вдалих процесів, нових продук-

тів, послуг. Для досягнення бажаних резуль-
татів у всіх сферах економіки і в життєвих 

Таблиця 4. Матрична структура FinTech в розрізі часу, ключових елементів та структури ринку FinTech

Характеристики
еволюція FinTech

FinTech 1.0 FinTech 2.0 FinTech 3.0 FinTech 3.5

часовий період 1866—1967 1967—2008 2008 — до сьогодні fintech 3.5

територіальна прина-
лежність

Глобальна економіка, 
розвинуті країни

Глобальна економі-
ка, постіндустріаль-
ні країни

Постіндустріальні 
країни

країни, що розвивають-
ся (Developing), країни з 
ринками, що формують-
ся (Emerging)

Структура ринку Fin-
Tech за типами ком-
паній

Формування, станов-
лення та розвиток фі-
нансових інститутів й 
інституцій, платіжних 
систем

Платформи (on-line- 
системи, які дають 
змогу користувачам 
збирати гроші та от-
римувати доступ до 
продуктів, агрегова-
них разом)

Платежі й валюта (системи мобільних та елект-
ронних платежів, криптовалюта, перекази). ана-
літика (технології збору та аналізу даних, спря-
мовані на Big Datа). Додатки (нове програмне 
забезпечення, яке дає змогу оптимізувати про-
цеси back- i middle-офісів). Middle office (М.-о.) 
підрозділ банку, в якому зосереджена сукуп-
ність бізнес-процесів, процедур, нормативних 
документів (регламентів), довідників, друкова-
них форм, організаційно-штатних документів, 
що забезпечують процеси підготовки та ухва-
лення рішень. Прикладом підрозділів М.-о. мо-
жуть бути: підрозділ перевірки позичальників у 
службі безпеки, підрозділ управління ризика-
ми, підрозділ кредитного скорингу тощо. При-
кладами інформаційних систем М.-о. є система 
ведення позиційного обліку, система перевірки 
позичальника в бюро кредитних історій, систе-
ма розрахунку скорингового балу за кредитною 
заявкою та ін. На практиці в багатьох вітчизня-
них банках М.-о. відсутні, а їх функції розподі-
лені між фронт-офісом і бек-офісом

ключові елементи Інфраструктура, ком-
п’ютеризація

традиційні, іннова-
ційні, Інтернет

мобільні пристрої, 
Start-up

цифрові, нові учасники

Приклади трансатлантичний ка-
бель (1866 р.), телекс 
(англ. telex) — мережа 
з комутацією каналів, 
призначена для пере-
дачі і приймання текс-
тових повідомлень, 
кон цептуально схожа 
на телефону мережу, 
але з телетайпами в 
ролі абонентських апа-
ратів (1966 р.)

Перший атм (1967), 
SWIft (1973 р.), 
O n - l i n e - б а н к і н г 
(1983—1985 рр.) In-
ternet / Dot.Com- буль-
 башка (1999 р.)

впровадження iPho-
ne (2007 р.), BitCoin 
(2009 р.)

MyBank, WeBank (2015 р.) 
китайські On-line-банки 
без фізичних відділень

зміни взаємозв’язки, взаємо-
дії, взаємообумовле-
ності

Інноватизація Фінансова криза 2008, 
смартфони, iPad, net-
book, мобільні Інтер-
нет пристрої

цифровізація, переваги 
мобільності, планшетний 
комп’ютер, ультрабук

Джерело: складено авторами на основі [6, 7, 13, 14, 23, 24] та власних напрацювань.
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циклах підприємства продуктів й послуг необ-
хідним є розширення рамок прав та мож ли-
востей, зосереджених там, де всі ресурси орга-
нізації стратегічно спрямовані для спільної 
взаємодії на сучасному цифровому ринку [12]. 
також важливим є переконання, що цього мож-
на досягнути за наявності цифрового грома-
дянства, для якого є характерною цифрова 
грамотність, яку трактують як здатність пра-
цювати з великим масивом інформації, отри-
маної з декількох джерел, вміння оцінювати її 
достовірність і корисність за допомогою вста-
новлених критеріїв, а також як змогу вирішу-
вати завдання, що вимагають навичок пошуку 
інформації, пов’язаної з незнайомим контек-
стом, при наявності неоднозначності й без яв-
них вказівок [16].

конвергенція з включеним блокчейновим 
з’єднанням трансформує ланцюжок створен-
ня вартості. автономна робототехніка, AI, IoT і 
BlockChain будуть відцифровувати логістику 
й розподіл, зменшуючи її важливість і в такий 
спосіб збільшувати здатність компаній отриму-
вати прибуток. виробники зможуть отримати 
більше цінності, яку вони створюють, а спожи-
вачі матимуть можливість платити менше. У 

довгостроковій перспективі технічна деф ля-
ція потрапить у вигин експоненційної кривої, 
бо більша частина виробництва з тривимірною 
печаткою, а також віртуальна та доповнена ре-
альність роблять її дешевою для про єктування 
й дають можливість друкувати продукти вдо-
ма. І це також буде певна нова технологія, яка 
в майбутньому буде визначатися економічною 
вигодою [11]. етапи трансформації цифрових 
технологій представлено в таблиці 5.

в ході реалізації моделі цифрової трансфор-
мації необхідно враховувати всебічні адаптив-
ні можливості, які дозволяють реагувати на 
неминучі зміни. ці можливості дають ресурси, 
щоб долучити всі структурні прошарки з ме-
тою реалізації безперервного вдосконалення 
та впровадження інновацій в ході становлення 
цифрового підприємництва; бути здатним по-
стійно пристосовуватись до мінливих потреб 
клієнтів та нових можливостей світового циф-
рового ринку [12]. очікуваним результатом 
ефективного функціонування економіки в циф-
ровому кубічному просторі, що формує нову 
економічну доповнену реальність, має стати 
наявне в Україні цифрове громадянство та циф-
рове підприємництво (рис. 2).

Рис. 2. очікуваний результат в ході ефективного функціонування економіки в 
цифровому кубічному просторі
Джерело: складено авторами на основі [1, 8, 14].

цифрове громадянство (використання цифрових технологій у повсякденному 
житті, для взаємодії один з одним, спілкування, перегляду цифрового контенту)

Цифрове підприємництво
(використання цифрових 

технологій для бізнесу, 
професійної діяльності)

Цифрова творчість 
(використання цифрових 
технологій для створення 

контенту, медіа, застосувань 
тощо)

Нова економічна 
доповнена 
реальність

охоплює бізнес-процес, що реалізується через комп’ютерні мережі в рамках 
віртуальних взаємодій між суб’єктами віртуального ринку

включає апаратні 
засоби, програмне 

забезпечення, 
телекомунікації

Постачання товарів 
через використання 

мережі Інтернет, 
Інтернет-магазини 

(е-торгівля, 
е-комерція, е-ділові 

операції)



н.м. краус, к.м. краус, н.о. андрусяк

108 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2020. 16 (3)

Наявність web-сайту у підприємств забез-
пе чує наступні можливості: обслуговування 
клієн тів; постачання продукції та послуг у ре-
жи мі on-line; можливість відвідувачів формува-
ти за мовлення товарів та послуг у режи мі on-line; 
спостереження за статусом розміщених замов-
лень; персоніфіковане інформаційне наповне-
ння web-сайту для постійних або пов торних 
клієнтів; посилання на web-сайт підприємства 
в соціальних медіа; оголошення про відкриті ва-
кансії або подання заяви на заміщення вакант-

них посад у режимі on-line; навчання персона-
лу та набуття ним цифрових компетенцій.

отже, цифрова епоха суспільства змінює 
підхід до ведення бізнесу, потребує інформа-
ційних технологій та сучасних засобів зв’язку. 
Фундаментальним у побудові цифрових еко-
номічних відносин є застосування суб’єктами 
господарювання Ікт та мережі Інтернет з ме-
тою максимальної автоматизації бізнес-про-
це сів усередині підприємства і побудова взає-
мовідносин з іншими представниками бізнесу, 

Таблиця 5. Покрокова трансформація цифрових технологій підприємством  
на основі впровадження інноваційних змін

етап трансформації
Покрокова характеристика 

етапу

загальні уявлення про покро-
ковий хід трансформації  

цифрових технологій

особливості трансформації  
цифрових технологій

І. Хвиля трансфор-
мації (2000–2010 рр.)

Фронт-офіс:
1. мобільні технології
2. цифровий маркетинг
3. цифрове залучення 
клі єнта

Фронт-офіс — група підроз-
ділів або процесів в організа-
ції, що відповідають за безпо-
середню роботу з клієнтом, 
замовниками

1. Діяльність була зосереджена на 
фронт-офісі та якості обслугову-
вання клієнтів.
2. організації шукали цифрові 
мож ливості шляхом стратегічних 
придбань (наприклад, стартапів).
3. Стартапи вийшли на ринок і 
відіграли значну роль.

ІІ. Хвиля трансфор-
мації (2011 р., закін-
чення очікується в 
2020 р.)

Бек-офіс:
1. цифрова трансфор-
мація підприємства
2. цифровий канал пос-
тавок

Мідл-офіс:
1. Провідні бізнес-мо-
делі
2. цифрова бізнес-стра-
тегія

Бек-офіс — це підрозділ ор-
ганізації, що займається ве-
денням бізнес-процесів, збіль-
шенням продуктивності за до-
помогою оптимізації робочих 
операцій, усунення ручних не-
ефективних операцій впро-
довж повного життєвого цик-
лу бізнес-процесів.
Мідл-офіс — група підрозділів 
або процесів в компанії, яка 
управляє ризиками, розрахо-
вує прибуток і втрати та від-
повідає за інформаційні тех-
нології. Мідл-офіс залучає ре-
сурси як фронт-, так і бек- 
офісу.

1. цифровий фокус лише на 
фронт-офісі не надає конкурент-
ної переваги.
2. Для імплементації повномасш-
табної цифрової трансформації 
організації зобов’язані концент-
рувати увагу на реструктуризації 
операцій із виходом за межі під-
розділів, що працюють із клієн-
тами.
3. організації будуть витрачати 
більше на цифрові технології у 
мідл-офісі та бек-офісі, аніж у 
фронт-офісі.

Омні-бізнес Омні-бізнес – підхід, принци-
пами якого є цілісність та уз-
годженість користувацького 
досвіду

Головна його перевага полягає в 
тому, що користувачі вільно пе-
реключаються між інформацій-
ними каналами, наприклад, мо-
більним пристроєм, ноутбуком, 
соціальними мережами та off-
line магазином

Джерело: авторська розробка.
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споживачами та державними органами за ра-
хунок використання сучасних Ікт.

У підсумку варто зазначити, що економіку, 
яка застосовує «цифрові технології», назива-
ють «цифровою», а сфера, яка їх створює, 
впроваджує та обслуговує — «цифровою» ін-
дустрією. цифровізація і розвиток «цифро-
вої» економіки (антонім — «аналогова» еконо-
міка) потребуватиме титанічних організацій-
них, законодавчих зусиль з боку держави, але 
успіху можна досягти лише при покладанні на 
інноваційний та креативний потенціал вітчиз-
няного бізнесу і громадян [13]. Глибоко пере-
конанні, що цифровий кубічний простір нової 
економіки доповненої реальності — рушійна 
сила конкурентоспроможності, інноваційнос-
ті, продуктивності й блискучого економічного 
зростання України в глобальному цифровому 
віртуально-реальному середовищі.

Незважаючи на масштабність наявних нау-
кових здобутків, все ж важливо в майбутньо-
му провести дослідження, спрямовані на піз-
нання ідеології економіки «спільного корис-
тування» (з англ. «shared economy»), з метою 
формування цифрової реальності в Україні. Є 
потреба у пошуку якісних інструментів, які 
пришвидшили б цифровий розвиток України, 
а також у загостренні уваги на напрацюванні 
якісних та ефективно працюючих законодав-
чих й інституційних можливостей цифровіза-
ції національної економіки. варто здійснюва-
ти дослідження в напрямі пошуку відповідей 
на такі питання: чим відрізняється інновацій-
на система від екосистеми? як працювати в 
екосистемі і з екосистемою інновацій? як кор-
порація, місто й країна можуть впливати на 
цифровий розвиток інновацій і отримувати 
від цього вигоду?
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DIGItaL cuBIc SPace aS  
a neW economIc auGmenteD ReaLIty

Introduction. Digital cubic space implies the formation of new economic augmented reality into socio-economic life at 
various levels of economic aggregation, thus accelerating the digitalization of ukrainian economy.

Problem Statement. taking into account the existing R&D developments in the field of knowledge of digital economy, 
not yet learned is transformation of digital technologies at the enterprise, based on the introduction of innovative changes 
such as Blockchain, fintech, front office, back office, middle office, omni-business.

Purpose. Disclosure of the content of digital cubic space as a new economic complemented reality and presentation of its 
characteristics through the knowledge of qualitative functioning of fintech’s and the peculiarities of Blockchain, the for-
mation of which occurs during the digitization of the economy, for the purpose of creation of digital products/services.

Materials and methods. Based on the dialectic, system and matrix methods, digital cubic space becoming a new supple-
mented reality during the digitization of ukrainian economy has been studied. a comparison of innovative development 
ratings that affects the speed of digitalization in individual countries around the world has been used.
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Results. By analogy with the construction of well-known Rubik’s cube, author’s proved that the formation of an effi-
ciently functioning digital economy is possible in conditions of simultaneous harmonic relations “science-business-govern-
ment-education” resulting in a special environment — digital cubic space of new economic augmented reality. the fintech 
1.0, fintech 2.0, fintech 3.0, fintech 3.5 technologies have been distinguished. the author’s interpretation of the content 
of digital economy and the category “digital cubic space” has been proposed. the distinction between virtual, extended, ex-
panded, improved, enriched, mixed realities is indicated.

Conclusions. Digital cubic space forms a new economic augmented reality at the expense of digital discoveries, the volu-
me of the market of digital products/services. Such institutions are included in the driving forces of digital cubic space: 
digital hubs, digital platforms, digital currency, fintech, Regtech, Suptech, new industrial technology Industry 4.0.

Keywords: virtual reality, digital cubic space, fintech, augmented reality, digital services portals, and Blockchain.


