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1. Загальний опис системи 
  

Інформаційно-торгова система «УМВБ-онлайн» (далі – ІТС «УМВБ-онлайн») 
призначена для організації, підготовки, проведення аукціонних торгів та 
обробки їх результатів, забезпечення функціонування та управління ЕТС, а 
також виконання низки задач бек-офісу (ведення основних реєстрів та 
довідників, звітність у НКЦПФР, обробка даних РЦ та НДУ, тощо). 

 

Система працює за архітектурою «клієнт-сервер». Клієнтська частина 
розроблена на основі плагіну Microsoft Silverlight та доступна у двох версіях: 

 

• веб версія доступна через браузер Microsoft Internet Explorer за наступним 
посиланням: https://auction.uice.com.ua/  

 

• термінал доступу (товстий клієнт) доступний для завантаження за 
наступним посиланням: 
https://auction.uice.com.ua/ClientBin/UICE.online.OOB.Setup_x64.exe  

Термінал доступу (товстий клієнт) є рекомендованим до використання. 

 

З’єднання клієнта з сервером відбувається за протоколом HTTPS. 

 

Для тестових задач наявна демо-версія системи, ознайомитись з якою 
можна за наступним посиланням: http://testauc.uice.com.ua/  

  

https://auction.uice.com.ua/
https://auction.uice.com.ua/ClientBin/UICE.online.OOB.Setup_x64.exe
http://testauc.uice.com.ua/
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2. Реєстрація у системі 
 

Організаціям, що бажають брати участь у електронних аукціонах УМВБ, 
необхідно пройти процедуру акредитації. Після акредитації представник 
учасника отримує ім’я користувача (логін) та пароль.  

 

Для входу до системи необхідно запустити веб-браузер та з’єднатися з 
сервером УМВБ за адресою https://auction.uice.com.ua (демо-версія - 
http://testauc.uice.com.ua/), на сторінці запрошення (Рисунок 1) ввести ім’я 
користувача, пароль та натиснути кнопку «Увійти». 

 

Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте у якій мовній розкладці 
клавіатури та у якому регістрові Ви вводите пароль. Стандартна опція 
системи безпеки налаштована на блокування облікового запису 
користувача при неправильному введенні пароля певну кількість 
разів підряд (наразі п'ять). 

(Якщо блокування все ж таки сталось, зверніться до працівників біржі з 
проханням про розблокування) 

Рисунок 1 

 
При правильному введені логіну та паролю - відкриється Головна сторінка. 

Якщо Ви вперше увійшли до системи, рекомендуємо у цілях безпеки змінити 
пароль. 

https://auction.uice.com.ua/
https://auction.uice.com.ua/help/mnpg.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/pwdchng.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/pwdchng.html
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3. Головна сторінка та головне меню 
 

На головній сторінці (Рисунок 2) може відображатися різноманітна 
інформація як то – список актуальних аукціонів, графіки цін, курси валют, тощо. 

Рисунок 2 

 

Головне меню містить пункти в залежності від прав користувача.  

Для представника учасника електронних аукціонів це зазвичай «Головна» 
(сторінка), «Аукціони», «Дані користувача» (який відображається як ім’я 
користувача, на Рисунку 3 це пункт «test01»), посилання на сторінку довідки 
«?». 

Рисунок 3 

 

https://auction.uice.com.ua/help/auc/mnpg.html
https://auction.uice.com.ua/help/user.html
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3.1. Особисті дані користувача 
 

На своїй особистій сторінці (відображається як ім’я користувача в 
Головному меню) користувач може переглянути/редагувати особову 
картку, змінити пароль, а також створити та зареєструвати/зареєструвати 
власний електронний підпис – RSA та/або КЕП  (ДСТУ 4145-2002). 

 

Електронний підпис складається з двох ключів – відкритого та закритого 
(особистого). Особистий (закритий), використовується для накладання підпису 
(шифрування тих чи інших даних) та зберігається власником у таємниці, а 
відкритий (публічний) використовується іншими для ідентифікації підписувача 
та підтвердження цілісності підписаних даних. 

 

Отже, користувачу спочатку потрібно створити (згенерувати) ключову пару 
ЕП та зберегти файл-сховище ЕП в надійному місці, а потім зареєструвати 
відкритий ключ на сервері УМВБ (у випадку КЕП ДСТУ 4145-2002 - реєструється 
сертифікат відкритого ключа). 

 
Фрагмент сторінки 

 

https://auction.uice.com.ua/help/user/form.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/form.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/pwdchng.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/dsrsa.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/dsdstu.html
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3.2. Особова картка користувача 
 

На своїй особистій сторінці розкрийте (якщо не розкрита) особову картку 
(на рисунку 4 червона стрілка 1). Якщо Ви помітили якусь помилку або 
неточність (при реєстрації користувача працівниками біржі) та бажаєте 
виправити, натисніть на значок «олівець» у правому верхньому кутку картки 
(на рисунку 4 червона стрілка 2), форма картки перейде у режим редагування 
(рисунок 5). 

 
Рисунок 4 
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Припустим, серія Вашого паспорту не "ТТ" а "АБ". Після виправлень стає 

доступною кнопка «ОК» (на Рисунку 5 червона стрілка), для збереження 
виправлених даних. 

 
 

Рисунок 5 
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3.3. Зміна пароля користувача 
 

Після того, як користувач отримав логін та пароль від представника УМВБ 
та вперше увійшов до системи, рекомендується у цілях безпеки змінити пароль. 

 
Слід звернути увагу на те, що діючий пароль неможливо відновити.  
У випадку втрати паролю, Вам слід звернутись до співробітників УМВБ 

задля отримання нового тимчасового паролю (тимчасовий пароль 
рекомендується у цілях безпеки змінити). 

 
На своїй особистій сторінці натисніть на посилання «Змінити пароль» (на 

рисунку 6 червона стрілка) 
Рисунок 6 

 
 
Відкриється форма зміни паролю (рисунок 7). 

Рисунок 7 
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Заповніть всі три необхідних поля, довжина паролю повинна бути не менше 
4-х символів (рисунок 8), та натисніть «ОК». 

 
 
 

Рисунок 8 

 
 
Будь ласка, слідкуйте також у якій мовній розкладці клавіатури та у якому 

регістрові Ви вводите пароль. 
 
 
Будьте уважні, вводячи пароль при підключенні до системи !!! 

Стандартна опція системи безпеки налаштована на блокування 
облікового запису користувача при неправильному введенні пароля 
певну кількість разів підряд (наразі п'ять). 

 
(Якщо блокування все ж таки сталось - зверніться до працівників Біржі з 

проханням про розблокування)  
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4. Електронний документообіг 
 

У системі запроваджена можливість використання двох типів ЕП: «стандарт» 
УМВБ, на основі алгоритму RSA, та кваліфікованого електронного підпису 
(національний стандарт ДСТУ 4145-2002), у відповідності до Закону України «Про 
електронні довірчі послуги». 

 

ЕП складається з двох ключів – відкритого та закритого (особистого, 
приватного). Особистий (закритий), використовується для накладання підпису 
(шифрування тих чи інших даних) та зберігається власником у таємниці, а 
відкритий (публічний) використовується іншими (адресатами) для ідентифікації 
підписувача та підтвердження цілісності підписаних даних. 

 

Отже, користувачу потрібно створити (згенерувати) ключову пару та зберегти 
особистий ключ у надійному місці, а відкритий ключ (або сертифікат відкритого 
ключа у випадку ДСТУ 4145-2002) зареєструвати на сервері УМВБ (відповідна 
інструкція міститься на сторінках «Створення та реєстрація ЕП RSA, КЕП ДСТУ 
4145-2002»). 

 

При підписанні електронного документу (у даній системі це, як правило, 
текст) його початковий зміст не змінюється, а додається блок даних, який являє 
собою зашифрований особистим ключем підписувача так званий «відбиток 
документу» (результат обчислення спеціальної математичної функції).  

 

Якщо документ буде модифіковано, то зміниться і його «відбиток», що, 
вочевидь, виявиться при перевірці. Розшифрувати і отримати початковий 
«відбиток», який відповідає документу, можна тільки використовуючи відкритий 
ключ підписувача. Таким чином, обчислення «відбитку документу» захищає його 
від модифікації сторонніми особами після підписання, а шифрування особистим 
ключем ідентифікує підписувача. Коли такий пакет підпису потрапляє адресату, 
на отриманих даних обчислюється новий «відбиток», підписаний початковий 

https://auction.uice.com.ua/help/user/dsrsa.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/dsdstu.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/dsdstu.html
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«відбиток» розшифровується, і вони порівнюються (у разі неспівпадання підпис 
вважається недійсним). 

 

Усі отримані від користувачів системи пакети підписів одразу перевіряються 
на сервері УМВБ за допомогою (попередньо) зареєстрованого користувачем 
відкритого ключа (сертифікату відкритого ключа). Пакети підписів, що не 
пройшли перевірку, не приймаються до обробки. 

 

Якщо користувач системи для підписання використовує КЕП (ДСТУ 4145-
2002), то після отримання та перевірки підпису, проводиться процедура 
засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний 
момент часу шляхом додання до нього позначки часу (сукупність електронних 
даних, створена та засвідчена електронним цифровим підписом Центру послуг 
фіксування часу).  

 

Після додання позначки часу пакет підпису конвертується у формат «КЕП з 
повним набором даних перевірки» (CAdES-X Long відповідно до ДСТУ ETSI TS 101 
733:2009), тобто у пакет підпису додаються всі необхідні для перевірки 
сертифікати та списки відкликаних сертифікатів або відповіді за протоколом OCSP 
щодо сертифікатів, що забезпечує можливість встановлення дійсності КЕП у 
довгостроковому періоді (після закінчення строку чинності сертифіката). 

 

Підписані користувачами документи (пакети підписів) зберігаються у базі 
даних на сервері УМВБ та можуть бути залученими для перевірки незалежною 
стороною у разі необхідності (у системі передбачена можливість запису пакету 
підпису з усіма необхідними даними в окремий файл для самостійної перевірки 
або передачі на експертизу). 
 

 
 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-12
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4.1. Створення та реєстрація RSA ключа 

 

На особистій сторінці виберіть «Згенерувати нову пару RSA ключів для ЕП» 
(Рисунок 9). 

Рисунок 9 

 

 

З'явиться вікно «Генерування нової ключової пари (RSA) для ЕП» (рисунок 
10).  

Рисунок 10 

 

 

Виберіть довжину ключа (1024 вважається достатнім для більшості 
випадків), натисніть кнопку «ОК», у діалоговому вікні збереження файлу 
вкажіть місце та задайте ім'я для файлу-сховища Вашого ЕП (для прикладу, 
нехай буде uice.key). 
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Після створення ключової пари потрібно зареєструвати відкритий ключ - 
натиснути «Зареєструвати відкритий ключ у базі даних УМВБ» (Рисунок 11). 

Рисунок 11 

 
 

У діалоговому вікні вибору файлу необхідно знайти файл-сховище 
створеного ключа (у нашому прикладі це uice.key).  

Якщо реєстрація пройшла успішно, на особистій сторінці з'являться нові 
елементи (на рисунку 12 червоні стрілки). 

 
Рисунок 12 

 

 

Елемент «Зареєстровані» - це випадаючий список (зареєстрованих 
відкритих ключів), кнопка «Перевірити відповідність» (якщо зареєстровано 
декілька ключів чи Ви забули у якому саме файлі зберігається ЕП, методом 
«перебору» можна визначити відповідний).  
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Також, наявне посилання «Заява щодо користування» - форма для друку 
заяви щодо реєстрації та користування ЕП у системі, з можливістю експорту в 
формати Excel, PDF, Word (рисунок 13). 

Рисунок 13 
 

 

 

У разі потреби, під час незалежної перевірки підпису, дана заява буде 
залучена для ідентифікації особи-підписувача. 

  

https://auction.uice.com.ua/help/ds/verification.html
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4.2. Реєстрація КЕП (ДСТУ 4145-2002) 
 

Згідно із вимогами Закону України «Про електронні довірчі послуги», 
можливість використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки 
(далі - КЕП), реалізовано засобами інтегрованого в ІТС «УМВБ-онлайн» 
комплексу користувача ЦСК “ІІТ Користувач ЦСК-1” (далі  - Комплекс).  

 

Комплекс у складі ІТС «УМВБ-онлайн» призначений для: 

• автентифікації користувачів системи при підключенні до сервера та 
забезпечення конфіденційності і цілісності даних, які передаються між 
користувачами та сервером; 

• забезпечення цілісності та неспростовності авторства електронних 
даних та документів, що циркулюють у системі, з використанням 
електронного цифрового підпису. 

 

Зазначені функції Комплекс виконує шляхом застосування механізмів 
криптографічного захисту інформації, яка обробляється у системі. 

 

Автентифікація користувачів системи на сервері здійснюється під час 
підключення користувачів до сервера (встановлення з’єднання з сервером) 
шляхом реалізації протоколу взаємної автентифікації сторін. Забезпечення 
конфіденційності та цілісності інформації, яка передається між користувачем та 
сервером системи під час їх взаємодії, реалізується шляхом шифрування 
інформації та формування і перевіряння криптографічних контрольних сум. 

 

Забезпечення цілісності та неспростовності авторства електронних даних та 
документів, що циркулюють у системі, реалізуються шляхом формування та 
перевіряння електронного цифрового підпису від даних та документів, як на 
стороні користувача системи так і на стороні сервера. 
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Можливість застосування КЕП у системі з’явиться лише після реєстрації 
сертифіката відкритого ключа у базі даних (на сервері) УМВБ. 

 

Для реєстрації сертифіката відкритого ключа у базі даних (на сервері) УМВБ, 
в головному меню натисніть на іконку « », яка відображається праворуч від ім’я 
користувача (на рисунку 14 червона стрілка). 

Рисунок 14 
 

 
 

З'явиться вікно «Використання ключів з сертифікатами від АЦСК » (рисунок 
15). 

Рисунок 15 
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Виберіть АЦСК який видав сертифікат (із контекстного меню, на рисунку 16 
червона стрілка). 

 
Рисунок 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Довідник користувача ІТС «УМВБ-онлайн» 
  

19 

 

Далі, необхідно завантажити файл з особистим ключем, для чого необхідно 
натиснути на кнопку «Обрати…» (на рисунку 17 червона стрілка), та вказати 
місце файлу-сховища вашого ключа (у прикладі Key-6.dat). 

Рисунок 17 
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Після завантаження файлу з особистим ключем, необхідно ввести пароль до 
особистого ключа, та натиснути на кнопку «Зчитати ключ» (на рисунку 18 
червона стрілка). 

Рисунок 18 
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Якщо все гаразд, Ви завантажили вірний файл з особистим ключем, та 
правильно ввели пароль до особистого ключа, то індикатор завантаження КЕП у 
пам'ять комп'ютера (іконка « ») стане синього кольору, та з’являється 
інформація щодо власника, ЦСК та строку дії ключа (виглядатиме як на рисунку 
19). 

Рисунок 19 

 

 
 

Стає доступною можливість зареєструвати сертифікат відкритого ключа на 
сервері УМВБ (кнопка «Зареєструвати на УМВБ»).  
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Натисніть на кнопку «Зареєструвати на УМВБ», і якщо реєстрація пройшла 
успішно, буде повідомлення «Сертифікат відкритого ключа успішно 
зареєстровано».  

 

Також, в списку вже зареєстрованих сертифікатів (нижче, в цьому ж вікні) 
Ви побачите відповідний запис, та індикатор завантаження КЕП у пам'ять 
комп'ютера (іконка « ») стане зеленого кольору - Дозволено (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 

 

 
 

Відтепер Ви можете застосовувати свій КЕП у системі УМВБ впродовж 
терміну дії сертифікату. 
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4.3. Перевірка підпису 
 

Автоматична перевірка пакетів підписів здійснюється на сервері УМВБ 
одразу після їх отримання. Пакети підписів, що не пройшли перевірку, не 
приймаються. Також, у випадку використання КЕП (ДСТУ 4145-2002), не 
приймаються пакети, які по тим чи іншим причинам не пройшли конвертацію у 
формат «КЕП з повним набором даних перевірки» (CAdES-X Long відповідно до 
ДСТУ ETSI TS 101 733:2009). 

 

Але може виникнути юридична потреба у перевірці пакету підпису 
незалежною стороною (більш незалежною аніж УМВБ). Першим кроком для 
такої перевірки є отримання файлу, який би містив всі необхідні для перевірки 
дані. Це зробити нескладно. Наприклад, щоб отримати файл пакету підпису 
найважливішого документу аукціонних торгів - «підтвердження купівлі/продажу 
бажаного обсягу за запропонованою ціною», у вікні перегляду підписаних даних 
виберіть «Записати пакет підпису у файл» (на рисунку 21 червона стрілка). 

Рисунок 21 
 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-12
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У діалоговому вікні збереження файлу вкажіть місце та задайте ім'я для 
файлу у який буде збережено пакет підпису. 

 

Формат пакету підпису залежить від того, який тип ЕП (RSA чи КЕП ДСТУ 
4145-2002) використовувався для підпису. Для ДСТУ 4145-2002 це 
стандартизований формат «КЕП з повним набором даних перевірки» (CAdES-X 
Long), який забезпечує можливість перевірки у довгостроковому періоді та 
передбачає стандартні засоби і методи перевірки. 

 

Для ЕП RSA формат не є стандартизованим, та фактично являє собою 
нетипізований xml, що містить дані пакету підпису у форматі Base64: 

- елемент Content містить документ, що підписувався (як правило, це 
текст); 

- елемент Signature - зашифрований особистим ключем підписувача 
«відбиток документу»; 

- елемент RSAParameters містить два елементи Modulus та Exponent зі 
значеннями параметрів відкритого ключа, які використовуються для 
розшифрування «відбитка документу», а також ідентифікують підписувача 
(значення цих параметрів вказуються у підписаній власноруч заяві щодо 
реєстрації та користування ЕП RSA у системі). 

 

Нижче наведено посилання на архів, що містить просту консольну утиліту 
перевірки (файл Program.cs містить відкритий програмний код C#, можливо 
знадобиться експертам):  

 

Утиліту можна завантажити за наступним посиланням - 
https://auction.uice.com.ua/help/ds/UICEVerifySignatureRSA.rar 

 

 

https://auction.uice.com.ua/help/user/dsrsa.html
https://auction.uice.com.ua/help/ds/UICEVerifySignatureRSA.rar
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Для користування утилітою необхідно, щоб в операційній системі був 
встановлений .NET Framework версії 2.0 або вище.  

 

Користуватися цією утилітою дуже просто: 

1. Запустіть на виконання програмний модуль UICEVerifySignatureRSA.exe; 

2. Коли відкриється консольне вікно, введiть повне iм'я файлу (разом із 
форматом, наприклад 10.dat) для перевірки (попередньо файл, що містить 
пакет підпису для перевірки, краще скопіювати у папку, де знаходиться 
програмний модуль UICEVerifySignatureRSA.exe); 

3. Натисніть Enter.  

 

У консольному вікні буде відображено текст, що був підписаний, параметри 
відкритого ключа, та результат перевірки (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 
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5. Електронні аукціони УМВБ 
 

«Аукціон» - поняття досить ємке. У даній довідці, в залежності від 
контексту, воно буде вживатися або у широкому розумінні, як захід щодо 
організації, підготовки, проведення аукціонних торгів та обробки їх результатів 
(і тоді вживатимуться такі пов'язані поняття як Організатор, Майданчик, Стадії 
аукціону, Валюти аукціону, тощо), або ж у вузькому розумінні, як процес 
безпосередньо аукціонних торгів (і тоді вживатимуться такі поняття як Тип 
проведення торгів, Схема кроків, Час відліку поточної ціни, тощо). 

 

У ІТС «УМВБ-онлайн» є різні торгові майданчики, на яких дозволяється 
торгівля тими чи іншими інструментами, допускаються ті чи інші продавці, 
покупці, спостерігачі (учасники). Тобто, у кожного майданчика є свої 
налаштування, як то список дозволених інструментів, допущених учасників, 
форми вихідних документів, унікальність номеру аукціону у межах майданчика, 
тощо. 

Щоб приймати участь у аукціонах на якомусь майданчику, необхідно пройти 
відповідну акредитацію (стати учасником). 

 

Аукціон, як процес торгів, може бути одностороннім, коли ініціатором 
аукціону є лише одна сторона - продавець або покупець (конкуренція покупців 
або продавців відповідно - з іншої сторони), або двостороннім, коли обидві 
сторони виступають ініціаторами.  

 

Якщо ініціатором виступає продавець, аукціон називають прямим або 
звичайним, якщо ж покупець (замовник), тоді, як правило завжди, називають 
реверсивним  або зворотнім аукціоном. 

 

Аукціон, як організаційний захід, можна поділити на (умовно) послідовні 
стадії проходження.  



 

 
Довідник користувача ІТС «УМВБ-онлайн» 
  

27 

У ІТС «УМВБ-онлайн» кожний аукціон має п'ять послідовних стадій: 
1. Підготовка пропозиції (для реверсивних - попиту/замовлення); 
2. Підготовка попиту (для реверсивних - пропозиції); 
3. Реєстрація учасників; 
4. Торги; 
5. Обробка результатів. 

 

В залежності від стадії аукціону відбуваються ті чи інші процеси, а 
користувачам (в залежності від їх ролі в аукціоні) доступні ті чи інші дані, 
сторінки, можливості. 

 

Підготовлена пропозиція ініціатора(-ів) аукціону (для реверсивних це 
попит/замовлення) у даній системі має назву «Бюлетень аукціону» та являє 
собою чітко визначений список позицій для продажу/закупівлі (кількість лотів 
у позиції, кількість одиниць у лоті, стартова ціна за одиницю, інші умови тощо) 
з наскрізною нумерацією. У багатьох формах та вихідних документах аукціону 
присутні посилання саме на позицію бюлетеню та/або її номер. У бюлетені 
також зазначається розмір гарантійного внеску, який належить сплатити 
учасникам (що будуть змагатися під час торгів) на другій стадії аукціону. 

 

Можливість акцептувати під час торгів поточну пропозицію (певна кількість 
лотів по позиції, що торгується) мають лише зареєстровані учасники. В 
залежності від налаштування аукціону, «за заявками» чи «за заставами», 
учасник може претендувати або на зазначений обсяг лише зазначених у своїй 
заявці позицій бюлетеню, або на обсяг по будь-яким позиціям, який відповідає 
сплаченому гарантійному внеску. У випадку «за заявками», враховується також 
параметр мінімальна кількість заявок (якщо кількість заявок по певній позиції 
не перевищує значення цього параметру, торги по цій позиції не проводяться). 
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Стадія «Торги» найбільше відповідає вищезгаданому вузькому розумінню 
поняття «аукціон». Процеси, що відбуваються на цій стадії, залежать від різних 
чинників, головними з яких є такі параметри аукціону як: алгоритм торгів  
(процес формування поточної пропозиції та критерії визначення переможця), 
реверсивний аукціон чи ні, вид ставки (наразі реалізовано два види ставки - 
«ціна» та «знижка»), спосіб торгівлі позицій бюлетеню (позиції торгуються 
паралельно, тобто всі одночасно, або послідовно, спочатку перша позиція, 
потім друга і т.д.).  

 

Сукупність цих та інших параметрів аукціону (використання ЕП, 
попередження досягнення мінімальної/максимальної ціни, тощо) у даній системі 
має назву «Тип проведення торгів». 

  

https://auction.uice.com.ua/help/ds.html
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5.1. Алгоритми аукціонних торгів 
 

Існують різні схеми визначення переможця(-ів) під час аукціонних торгів.  

У даній системі реалізовано дві найпоширеніші, так звані: 

• «Англійська», з принципом «переможець той, хто запропонує найкращу 
ставку»; 

• «Голландська», з принципом «переможець той, хто першим погодиться 
на запропоновану ставку». 

 
Очевидно, що в «англійській» схемі може відбуватися лише покращення 

ставки для ініціатора аукціону, а в «голландській» - лише погіршення. Тобто, 
наприклад, для прямого (звичайного) аукціону зі ставкою «ціна», в «англійській» 
схемі може відбуватися лише підвищення ціни, тоді як в «голландській» - лише 
зниження. Тому й стартова (початкова) ціна, як правило, визначається ініціатором 
аукціону відповідно, або заниженою або завищеною. 

 
Кількість лотів певної позиції бюлетеню аукціону, за яку у даний момент часу 

змагаються учасники, у цій документації називається поточною пропозицією. У 
випадку однолотових аукціонів, коли всі запропоновані ініціатором позиції мають 
лише по одному лоту, обидві схеми «працюють» добре та призводять до бажаного 
результату, тому що переможцем може стати лише один учасник. 

 
У випадку багатолотових аукціонів, коли позиції мають більше одного лота, 

для «голландської» схеми особливих труднощів не виникає, оскільки ставка не 
впливає на визначення переможця та змінюється незалежно від перебігу торгів 
(акцептів учасників), а кількість лотів поточної пропозиції є поточним залишком 
ще не придбаних лотів позиції.  

 
А от для «англійської» схеми ситуація ускладнюється. Оскільки ця схема 

націлена на те, щоб ініціатор отримав найкращу ставку, цілком логічно примусити 
учасників змагатися по кожному лоту, але тоді «багатолотовість» вироджується у 
серію послідовних однолотових аукціонів, що може призвести до значного 
марнування часу учасників торгів. Це можна покращити, вираховуючи кожного 
разу максимальну кількість лотів для поточної пропозиції, яка б задовольнила всіх 
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бажаючих, але наскільки ефективно це спрацює, залежить від «бажаних» 
кількостей та перебігу торгів (ймовірність виродження у серію послідовних 
однолотових аукціонів не зникає). 

 
Друге питання стосується початкової ставки при формуванні наступної 

пропозиції. Якщо по попередній пропозиції є переможець з його «найкращою» 
ставкою, то логічно починати наступну пропозицію саме з цієї ставки, а не зі 
стартової, зазначеної у бюлетені аукціону, це б суттєво зекономило час учасників 
торгів. Але що робити, якщо ніхто з учасників не захоче акцептувати попередню 
«переможну» ставку? Очевидно, змінювати ставку у зворотному напрямку, до 
мінімально/максимально можливої (стартової або резервної). А це вже 
«голландська» схема. Існують і інші способи застосування «англійської» схеми для 
багатолотових аукціонів, зі своїми недоліками та перевагами. 

 
Таким чином, виникає необхідність у терміні, який би визначав принцип 

застосування вищезгаданих схем у аукціонних торгах. У цій документації цей 
термін має назву «Алгоритм торгів». У системі наразі реалізовано наступні 
алгоритми торгів: 

• «Англійський» (однолотовий), «англійська» схема; 
• «Голландський» (однолотовий), «голландська» схема; 
• «Голландський (багатолотовий)», «голландська» схема; 
• «УМВБ (багатолотовий)», почергово застосовуються «англійська» або 

«голландська» схеми, в залежності від перебігу торгів. 

Алгоритми, що базуються на якійсь одній схемі, прямо реалізують принцип 
схеми, та не потребують детального розгляду.  

Алгоритм «УМВБ (багатолотовий)» слід розглянути більш детально. На 
прикладі прямого аукціону зі ставкою «ціна» можна сформулювати наступні 
принципові кроки цього алгоритму: 

 
• якщо кількість заявок на певну позицію бюлетеню менше мінімально 

допустимої, пропозиція по цій позиції не формується; 
 

• кількість лотів для поточної пропозиції вираховується таким чином, щоб 
задовольнити кожного покупця, тобто, рівна найменшій кількості ще непридбаних 
лотів серед усіх заявок покупців або залишку по позиції якщо він менший. Якщо 
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ця кількість дорівнює нулю, пропозиція по даній позиції більше не формується 
(торги по даній позиції завершено); 
 

• ціна пропозиції починається або зі «стартової ціни» позиції, якщо це перша 
пропозиція по даній позиції, або з ціни продажу попередньої пропозиції (по даній 
позиції); 
 

• одразу після формування пропозиції розпочинаються торги за 
«англійською» схемою (на підвищення ціни). Починається відлік часу поточної 
ціни, відведений для прийняття рішення покупцями. Перший з покупців, хто 
погоджується на пропозицію, стає претендентом на перемогу (з фіксацією 
поточної ціни), а ціна пропозиції збільшується на один крок і починається новий 
відлік часу вже нової (більшої) ціни. По закінченні відліку часу, претендент, якщо 
він є, стає переможцем; 
 

• якщо по закінченні відліку часу поточної ціни за «англійською» схемою 
переможця немає, і поточна ціна пропозиції вище мінімально дозволеної 
продавцем (стартова або резервна) хоча б на один крок, формується нова 
пропозиція з ціною, нижчою на один крок, та розпочинаються торги за 
«голландською» схемою (на зниження ціни). У цьому випадку, відповідно до 
схеми, претендент одразу, без нового відліку часу стає переможцем; 
 

• по закінченні відліку часу поточної ціни за «голландською» схемою 
(переможця немає), якщо поточна ціна пропозиції вище мінімально дозволеної 
продавцем хоча б на один крок, поточна ціна зменшується на один крок і 
починається новий відлік часу цієї (меншої) ціни; 
 

• якщо по закінченні відліку часу за будь-якою схемою є переможець, 
формується нова пропозиція з ціною, рівною ціні «перемоги», та розпочинаються 
торги за «англійською» схемою; 
 

• якщо по закінченні відліку часу за будь-якою схемою переможця немає, і 
поточна ціна пропозиції рівна мінімально дозволеній продавцем, наступна 
пропозиція по даній позиції більше не формується, торги припиняються (залишок 
лотів позиції знімається з торгів). 
 

Чередування схем у алгоритмі «УМВБ (багатолотовий)» виглядає цілком 
логічним з точки зору максимального застосування «англійської» схеми. Слід 
також додати, що подібний алгоритм традиційно застосовується на УМВБ під час 
голосових торгів. 
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5.2. Сторінка «Аукціони» 

На сторінці «Аукціони» структуровано посилання на аукціони відповідно 
до їх стану/стадії (рисунок 23): 

• Нещодавно проведені (три тижні);  
• Проводяться;  
• Підготовка та реєстрація учасників;  
• Заплановано.  

Рисунок 23 

 

 
 

На сторінці є посилання на сторінку «Список аукціонів», де можна знайти 
будь-який аукціон за весь час існування системи. 

 
 
 
 

https://auction.uice.com.ua/help/auc/list.html
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5.3. Список аукціонів 

Сторінка «Список аукціонів» призначена для пошуку будь-якого аукціону, 
що коли-небудь мав місце у системі (рисунок 24). Документи та зафіксовані 
факти аукціону можуть знадобитися і через досить тривалий час. 

 
Рисунок 24 

 

 

 

Задайте параметри запиту: період для дати (стадії торгів), фрагмент 
номеру аукціону, та натисніть на кнопку "Знайти". Ви отримаєте список 
аукціонів, що задовольняють критеріям пошуку. Натисніть на посилання (назва 
та номер аукціону у першій колонці списку) потрібного аукціону щоб потрапити 
у «аукціонну кімнату». 

 

https://auction.uice.com.ua/help/auc/room.html
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5.4. Аукціонна кімната   

Кожний аукціон в системі представлений своєю «аукціонною кімнатою», в 
якій, в залежності від стадії аукціону та ролі користувача в аукціоні, доступні ті 
чи інші дані, сторінки, можливості.  

 
В верхній частині «аукціонної кімнати» відображається назва та номер 

аукціону, а також інформація про поточну стадію (рисунок 25). 
Рисунок 25 

 

 
 
В лівій частині «аукціонної кімнати» - список посилань на сторінки, що 

доступні користувачеві на момент відвідування «аукціонної кімнати»: 
 
На сторінці «Загально», доступній усім відвідувачам, відображається 

загальна інформація щодо основних параметрів аукціону, його стану/стадії. 
Також на цій сторінці користувач має можливість вибору ролі у аукціоні (зі 
списку можливих). 

 
Сторінка «Заявка (покупця)» доступна представникам учасників-покупців, 

містить відповідну інформацію та можливість сформувати заявку. 
 
Сторінка «Реєстрація (учасника)» доступна представникам учасників, 

містить відповідну інформацію та можливість заявити свій ЕП, яким представник 
буде користуватися під час торгів. 

 
Сторінка «Торги» доступна усім відвідувачам, відображає перебіг 

аукціонних торгів, та, в залежності від ролі відвідувача у аукціоні, надає ті чи 
інші можливості та інформацію. 

 
Сторінка «Результати» доступна усім відвідувачам, відповідно до ролі у 

аукціоні відображає ту чи іншу узагальнену інформацію щодо результатів 
аукціонних торгів. 

https://auction.uice.com.ua/help/auc/room/reg.html
https://auction.uice.com.ua/help/auc/room/bidding.html
https://auction.uice.com.ua/help/auc/room/res.html
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5.4.1. Аукціонна кімната - сторінка «Загально» 
 

 
У верхній частині сторінки розміщується інформація про організатора 

аукціону, тип проведення торгів, тощо (рисунок 26). 
 

 
Рисунок 26 

 

 
 
Далі, в залежності від поточної стадії аукціону, якщо особа користувача 

являється представником учасника чи організатора на даному торговому 
майданчику, може розміщуватися або «запрошення» прийняти участь у аукціоні 
(рисунок 27) або інформація про роль користувача у даному аукціоні (якщо 
користувач вже прийняв таке «запрошення») (рисунок 28). 

 
Рисунок 27 

 

 
 

Щоб прийняти участь у аукціоні, потрібно вибрати потрібну роль (якщо їх 
декілька) та натиснути кнопку «Так, прийняти участь» (на рисунку 27 червона 
стрілка). Після цієї дії з'явиться доступ до необхідних сторінок «кімнати», а замість 
«запрошення» на цій сторінці відображатиметься відповідна інформація (рисунок 
28) 

 
 
 

Рисунок 28 
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На цій сторінці також відображаються стан (всіх п'яти послідовних стадій), 

валюти, бюлетень, схема кроків (ціни для позицій), та список всіх доступних 
відвідувачу документів аукціону (рисунок 29) 

 
Рисунок 29 
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5.4.2. Аукціонна кімната - сторінка «Заявка (покупця)» 
 

Дана сторінка стає доступною представнику учасника-покупця, коли 
розпочинається друга стадія аукціону - «Підготовка попиту». Якщо тип аукціону 
передбачає торги «за заявками» (а не «за заставами»), учаснику-покупцю 
необхідно розмістити заявку відповідно до позицій бюлетеня. Сформувати 
специфікацію заявки можна двома способами (червоні стрілки на рисунку 30) 

 
Рисунок 30 

 

 
 

У першому випадку відкриється вікно зі списком ще не заявлених покупцем 
позицій бюлетеню (рисунок 31), у якому можна вказати бажану кількість лотів по 
кожній позиції та натиснути на кнопку «ОК» (червона стрілка). 

 
Рисунок 31 
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У другому випадку з'явиться форма для позицій заявки (рисунок 32), у якій 

можна редагувати, додавати та видаляти заявки (червоні стрілки 1, 2 та 3 
відповідно). 

 
Рисунок 32 

 

 
 

Для прикладу, відредагована покупцем заявка матиме такий вигляд (рисунок 
33). 

 
Рисунок 33 
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Після того, як покупець здійснить гарантійний внесок, а працівники біржі 

зареєструють заявку, сторінка матиме приблизно такий вигляд (рисунок 34). Слід 
зазначити, що позиції заявки зі статусом, відмінним від «Зареєстровано», не 
допускаються до торгів. 

 
Рисунок 34 

 

 
 
Після завершення стадії аукціону «Підготовка попиту» покупець не в змозі 

робити будь-які зміни у заявці. 
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5.4.3. Аукціонна кімната - сторінка «Реєстрація (учасника)» 
 

 
Дана сторінка стає доступною представнику учасника, коли розпочинається 

третя стадія аукціону - «Реєстрація учасників». Якщо тип аукціону передбачає 
використання ЕП для підтвердження дій під час торгів, учаснику необхідно 
заявити свій ЕП, яким він буде користуватися під час торгів, підписавши за 
допомогою вибраного ЕП текст відповідної заяви - натиснути кнопку «Підписати» 
(червоні стрілки на рисунку 35) та вказати місце та ім'я файлу-сховища особистого 
ключа ЕП (для КЕП ДСТУ 4145-2002 попередньо потрібно буде ввести пароль 
доступу до особистого ключа). 

 
Рисунок 35 

 

 
 

Якщо у користувача немає зареєстрованого ЕП, що є дійсним на даний 
момент, необхідно створити та/або зареєструвати ЕП - RSA або КЕП (ДСТУ 4145-
2002). 

  

https://auction.uice.com.ua/help/user/dsrsa.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/dsdstu.html
https://auction.uice.com.ua/help/user/dsdstu.html
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Після підписання фрагмент сторінки, пов'язаний з ЕП, виглядатиме як на 
рисунку 36 (щодо КЕП). З'явиться можливість «відмінити підпис», наприклад, 
якщо користувач вирішив використовувати інший ЕП (відміна можлива до 
завершення стадія аукціону «Реєстрація учасників»). 

 
Рисунок 36 

 

 
 

Також, наявна можливість завантажити особистий ключ ЕП (RSA) у пам'ять 
комп'ютера на час перебування у «аукціонній кімнаті», що має сенс робити 
безпосередньо перед торгами (рисунок 37). 

Рисунок 37 
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Після того, як працівники біржі зареєструють учасника та його представника, 
відповідний фрагмент сторінки матиме приблизно такий вигляд (рисунок 38). 

 
Рисунок 38 

 

 
 

Слід зазначити, що до аукціонних дій (купити-продати) допускаються лише 
представники/учасники зі статусом «Зареєстровано» та відповідною відміткою 
«Може торгувати». 
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5.4.4. Аукціонна кімната - сторінка «Торги» 
 

 
Дана сторінка стає доступною усім відвідувачам у «режимі очікування», коли 

розпочинається друга стадія аукціону. Сторінка являє собою список позицій 
бюлетеню та форму, у якій міститься різноманітна інформація, пов'язана з 
вибраною позицією у списку (рисунок 39). 

Рисунок 39 
 

 
 

«Клік» мишкою по правому краю форми (червона стрілка на рисунку 39) або 
подвійний «клік» у списку, примусять форму щезати або з'являтися. 

 

Але, головне призначення цієї сторінки - «режим торгів», у який вона 
переходить з початком четвертої стадії аукціону «Торги». В залежності від ролі у 
аукціоні, користувачу надаються ті чи інші можливості та інформація.  
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Наприклад, для покупця у аукціоні типу «УМВБ-багатолотовий, паралельний, 
за заявками, з ЕП» сторінка виглядатиме приблизно так (рисунок 40). 

 
Рисунок 40 

 

 
 

На рисунку 40 червоними стрілками позначено: 

 

1 - поточна ціна для поточної пропозиції; 

2 - залишок часу відліку для поточної ціни (доки цей час не скінчився, 
покупець має змогу погодитися на поточну ціну або запропонувати ще кращу); 
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3 - «поточний переможець», точніше - «кандидат у переможці» (по 
завершенні відліку часу для поточної ціни стає остаточним переможцем зі своєю 
«ціною перемоги»); 

4 та 5 - кнопки, якими може скористатися покупець щоб погодитися на 
поточну ціну або запропонувати ще кращу; 

6 - № угоди для (остаточного) переможця, якщо такий є, з'являється по 
завершенню торгів за пропозицією; 

7 - загальна кількість придбаних покупцем лотів на даний момент; 

8 - якщо позицій бюлетеню багато, покупець може відфільтрувати лише 
«свої», для полегшення відслідковування за перебігом торгів; 

9 - індикатор особистого ключа ЕП та можливість завантажити у пам'ять 
комп'ютера (чи видалити); 

10 – графік динаміти торгів (ціна та обсяг). 

 

Коли покупець погоджується на поточну ціну або пропонує кращу 
(натискаючи кнопки 4 чи 5 на рисунку 40), для підтвердження цих дій покупця 
відкриється вікно з відповідним текстом, який повинен бути підписаний за 
допомогою ЕП особи користувача (рисунок 40). 
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Потрібно зауважити, що у момент натискання кнопки 4 чи 5 на 
рисунку 40 поточна ціна може змінитися, чого користувач може не 
встигнути помітити, аж доки не відкриється вікно підтвердження. 

 

Користувач може відмовитися від підтвердження, якщо ціна, зазначена у вікні 
підтвердження (червоні стрілки 1 на рисунку 41), виявиться неприйнятною 
(натиснувши клавішу Esc або клікнувши по хрестику у правому верхньому кутку 
вікна підтвердження). 

Рисунок 41 
 
 

 
 

Якщо особистий ключ ЕП не завантажений у пам'ять комп'ютера, то після 
натискання кнопки «Підтверджую» (червона стрілка 2 на рисунку 41) користувачу 
потрібно буде у діалоговому вікні відкриття файлу вказати місце та ім'я файлу-
сховища особистого ключа ЕП. 
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Після завершення стадії аукціону «Торги» сторінка переходить у «режим 
відображення результатів торгів» (рисунок 42), хоча для узагальненої інформації 
по результатам передбачена інша сторінка аукціонної кімнати - «Результати». 

 
Рисунок 42 

 

 
 

  

https://auction.uice.com.ua/help/auc/room/res.html
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5.4.5. Аукціонна кімната - сторінка «Результати» 
 

 
Дана сторінка стає доступною усім відвідувачам, коли розпочинається стадія 

аукціону «Торги». Тобто, слід мати на увазі, що інформація на цій сторінці не є 
повною, аж доки не завершиться стадія аукціону «Торги», та не є остаточною, 
доки не завершиться стадія аукціону «Обробка результатів». 

 

В залежності від ролі у аукціоні, відвідувач може бачити більше чи менше 
інформації щодо інших учасників аукціону. Для представника учасника-покупця 
сторінка може виглядати як на рисунку 43. Спочатку йдуть результати (обсяг, 
вартість, середня ціна) узагальнені по інструментам (червона стрілка 1), потім по 
позиціям бюлетеню (червона стрілка 2), і потім по позиціям бюлетеню для 
учасника-покупця, представником якого є відвідувач аукціонної кімнати (червона 
стрілка 3). 

Рисунок 43 
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Далі слідує «Протокол проведення торгів (укладення угод)» (рисунок 44), 
який фактично є зведеною інформацією щодо укладення угод «протоколів 
торгів» усіх позицій (див. на сторінці «Торги») 

Рисунок 44 
 

 
 

І, наостанок, список посилань на документи, що стосуються результатів 
торгів (рисунок 45). 

Рисунок 45 

 
  

https://auction.uice.com.ua/help/auc/room/bidding.html
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6. Контактна інформація 
З будь-яких питань стосовно ІТС «УМВБ-онлайн» просимо вас звертатися за наступними контактами: 

 

04070, Україна, м. Київ, вул.. Межигірська, 1 

Веб-сайт: https://uicegroup.com/ 

 

Олександр Паращук 

тел.: +38 (044) 461-54-34 

факс +38 (044) 461-54-28 

E-mail: a.parashchuk@uice.com.ua 

https://uicegroup.com/
mailto:a.parashchuk@uice.com.ua
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