
ОБ’ЄКТНА МОДЕЛЬ MS Excel. 

Об’єкт Application 

Об’єкт Application є головним в ієрархії об’єктів Excel, і 

позначає власне саму програму Excel. Він має понад 120 

властивостей і методів. Ці властивості й методи призначені для 

встановлення загальних параметрів Excel. Крім цього, об’єкт 

Application дозволяє викликати більш ніж 400 вбудованих функцій 

робочого листка за допомогою конструкції вигляду: 

Application.<ФункціяРобочогоЛиста>(<Аргументи>) 

Наприклад: Application.Pi()  обчислення числа  . 

Наведемо деякі властивості об’єкта Application , які часто 

використовуються. 

ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell, 

ActiveChart – задають активний об’єкт: робочу книгу, робочий 

лист, комірку, діаграму, діалогове вікно, відповідно. Властивість 

ActiveCell міститься в ActiveSheet , а ActiveChart в 

ActiveWorkbook. 

ThisWorkbook – задає робочу книгу, яка містить модуль з 

кодом макроса. Ця властивість може відрізнятися від властивості 

ActiveWorkbook, оскільки макрос, що виконується може 

міститися в неактивній книзі. 

Calculation – встановлює режим обчислень. 

Caption – задає текст у рядку заголовку головного вікна 

Excel. Константа Empty задає заголовок, який використовується 

по замовчуванню. 

DisplayAlerts – задає режим відображення вбудованих 

діалогових вікон із попередженнями про роботу програми. 

DisplayFormulaBar  – задає відображення рядка формул у 

головному вікні Excel. 

DisplayScrollBars – задає відображення смуг прокрутки у 

вікні Excel. 

DisplayStatusBar – задає відображення рядка стану у вікні 

Excel. 

Height – висота вікна Excel у пунктах. 

Width – ширина вікна Excel у пунктах. 

Left – віддаль у пунктах від лівої межі вікна Excel до лівого 

краю екрану. 



Right – віддаль у пунктах від правої межі вікна Excel до 

правого краю екрану. 

Top – віддаль у пунктах від верхньої межі вікна. 

Деякі методи та події об’єкта Application: 

Calculate – викликає примусове переобчислення формул в 

усіх відкритих робочих книгах. 

Run – запускає на виконання підпрограму або макрос. 

Синтаксис: 

Run (<Macro> [<Arg1>[,<Arg2>, …]]) 

Тут Macro –рядок з іменем макроса; Arg1, Arg2,... – аргументи, 

що передаються макросові. 

Wait – тимчасово зупиняє роботу програми без зупинки 

роботи інших програм. 

OnKey – призначає для процедури комбінацію клавіш. 

OnTime – призначає виконання процедури на визначений 

час. 

Quit – закриває Excel. 

Події об’єкта Application: 

NewWorkbook  виникає при створенні нової робочої 

книги. 

WorkbookActivate   відбувається при активації робочої 

книги. 

WorkbookBeforeClose   виникає перед закриттям робочої 

книги. 

WorkbookBeforePrint   відбувається перед виводом 

робочої книги на друк. 

WorkbookBeforeSave   виникає перед збереженням 

робочої книги на диску. 

WorkbookDeactivate  відбувається, коли робоча книга 

втрачає фокус. 

WorkbookNewSheet  виникає при додаванні до робочої 

книги нового листа. 

WorkbookOpen  відбувається при відкритті робочої 

книги. 

Об’єкт Workbook і колекція Workbooks. 

В ієрархії Excel об’єкт Workbook йде відразу після об’єкта 

Application і позначає робочу книгу. Робоча книга зберігається або 

у файлах формату xls (стандартна робоча книга) або xla (додаток 



до Excel  Add-Ins, який можна підключати до програми). 

Об’єкти Workbook утворюють колекцію Workbooks . Окрему 

робочу книгу із цієї колекції можна вибрати за її іменем, номером 

в колекції, або за допомогою властивостей ActiveWorkbook та 

ThisWorkbook об’єкта Application . 

Властивості об’єкта Workbook і колекції Workbooks . 

ActiveSheet – визначає активний листок робочої книги. 

Sheets – визначає колекцію всіх листків книги. 

Worksheets – визначає колекцію робочих листків книги. 

Charts – визначає колекцію усіх діаграм книги (які містяться 

на окремих листках). 

Count – визначає число об’єктів колекції Workbooks . 

HasPassword – задає захист файлу паролем. 

Методи об’єкта Workbook і сімейства Workbooks: 

Activate – робить робочу книгу активною. 

Add – створює новий об’єкт в колекції Workbooks , тобто 

створює нову робочу книгу. 

Protect – захищає робочу книгу від внесення в неї змін. 

Unprotect –знімає захист з робочої книги. 

Close – закриває робочу книгу. 

Open – відкриває існуючу робочу книгу. 

Save – зберігає зміни в робочій книзі. 

SaveAs – зберігає робочу книгу у вказаному файлі. 

Із об’єктами Workbook можуть відбуватися події: 

BeforeClose  перед закриттям робочої книги; 

BeforePrint  перед виводом на друк; 

BeforeSave  перед збереженням робочої книги на диску; 

Deactivate  коли робоча книга втрачає фокус (стає 

неактивною); 

NewSheet  при додаванні до книги нового листка; 

Open  при відкритті робочої книги; 

SheetActivate   при активації будь-якого листка книги; 

SheetDeactivate  коли робочий листок  втрачає фокус. 

Об’єкт Worksheet і сімейство Worksheets 

В ієрархії Excel об’єкт Worksheet йде відразу після об’єкта 

Workbook і позначає робочий листок. Робочі листки тієї чи 

іншої робочої книги об’єднуються у колекцію Worksheets. 



Наведемо декілька властивостей і методів об’єкта Worksheet , що 

часто використовуються. 

Name – визначає ім’я робочого листка. 

Visible – задає відображення робочого листка на екрані 

UsedRange – визначає діапазон робочого листка, в якому 

містяться дані. 

StandardHeight – визначає стандартну висоту всіх рядків 

робочого листка. 

ActiveCell – вказує активну комірку активного робочого 

листка. 

Intersect – визначає діапазон, що є перетином кількох 

діапазонів. Синтаксис:  

Intersect (range1,range2, …. 

наприклад, Intersect(Range(“A1:D3”),Range(“C3:D4”)) 

задає діапазон C3:D3. 

Union – визначає діапазон, що є об’єднанням кількох 

діапазонів (можливо і не суміжних). Синтаксис: 

Union (range1,range2, …) 

наприклад, Union(Range(“A1:B3”),Range(“C1:D3”)) 

задає діапазон A1:D3. 

Методи об’єкта Worksheet і сімейства Worksheets: 

Activate  – активізує вказаний робочий листок. Наприклад, 

Worksheets(1).Activate. 

Add – додає до книги новий робочий лист. Синтаксис: 

Add(Before, After, Count, Type) 

Тут Before та After вказують листки, перед яким і після якого 

буде розміщений новий робочий листок. Якщо аргументи Before і 

After опущені, то новий листок розміщується перед активним 

листом. Count – кількість листків, яка додається (за 

замовчуванням  1), Type – вказує тип листка, що додається. 

Delete – знищує робочий листок. 

Unprotect – знімає захист з робочого листка. 

Copy  – копіює робочий лист в інше місце робочої книги. 

Синтаксис: 

Copy (Before, After) 

Move –переміщає робочий лист в інше місце робочої книги. 

Для об’єктів Worksheet передбачені події: 

Activate  при активізації робочого листка; 



BeforeDoubleClick  при подвійному кліку в будь-якому 

місці листка; 

BeforeRightClick  при кліку правою кнопкою миші в 

будь-якому місці листка; 

Calculate  при виконанні обчислень у формулах; 

Change  при внесенні змін у комірки листка; 

SelectionChange  при зміні виокремленого діапазону. 

Об’єкти Range і Selection у Visual Basic for Excel 

Під час роботи в Excel часто доводиться працювати з різними 

діапазонами комірок, для цього в ієрархії об’єктів Excel є об’єкт 

Range (діапазон). Об’єкт Range є одним з ключових об’єктів 

Visual Basic for Excel. Схожим до об’єкта Range є об’єкт 

Selection, який позначає виокремлений об’єкт. Тип отримуваного 

об’єкта залежить від типу виокремленого об’єкта. Найчастіше 

об’єкт Selection належить до класу Range і при роботі з ним 

можна використовувати властивості і методи об’єкту Range. 

В Excel адреси комірок та діапазонів можна записувати 

кількома способами: 

 Формат А1  –ім’я комірки складається з імені стовпця (їх 

256 - А, B,…,Z,AB,…,HZ, IA,…,IV) і номера рядка 

(1,…,65536). Наприклад, А1, HX22, С65536, тощо 

 Формат R1C1  – адресація задається номером рядка і 

номером стовпця. Наприклад, R1C1 (комірка “A1”), 

R22C232 (комірка “HX22”), R65536C3 (комірка “C65536”). 

 Абсолютна адресація  – в форматі А1 ознакою 

абсолютної адресації є знак “$” перед іменем рядка чи 

стовпця. В форматі R1C1 вказується в квадратних дужках 

Наприклад, якщо активною коміркою є R2C3, то R[1]C[-1] 
дає посилання на комірку R3C2. 

Адреса комірки робочого листка  це лише частина повної 

адреси комірки, яка загалом включає ім’я робочого листка і адресу 

книги. При заданні повної адреси у формулах Excel за іменем 

листка слідує знак “!”, а адреса книги береться в квадратні дужки. 

Наприклад, А1; Лист2!А1; [МояКнига.xls]Лист2!А1. Для 

запису повних адрес діапазонів у коді процедур на VBA 

використовується операція “.” та звертання до об’єктів WorkSheet 

та Workbook, що позначають робочий листок та робочу книгу. 

Наприклад: 
Range(“A1”) 



WorkSheets(“Лист2”).Range(“A1”) 

Workbooks(“МояКнига.xls”). _ 

WorkSheets(“Лист2”).Range(“A1”) 

Якщо для задання діапазону вказуються лише імена стовпців, 

то об’єкт Range задає діапазон, який складається з вказаних 

стовпців повністю. Наприклад, Range(“A:C”) задає діапазон, 

що складається з стовпців A,B і C. Так само якщо для задання 

діапазону вказуються лише номери рядків, то об’єкт Range задає 

діапазон, який складається з вказаних рядків. Наприклад, 

Range(“2:2”) – діапазон, що складається з усіх комірок другого 

рядка. 

Об’єкт Range має підоб’єкт Cell , який є альтернативним 

способом звертання до комірок. Об’єкти Cell , як комірки деякого 

діапазону утворюють колекцію Cells , у якій кожна комірка 

однозначно задається за допомогою двох цілих чисел  номера 

рядка та номера стовпця. Наприклад, для діапазону цілого 

активного робочого листка комірку A5 можна задати як 

ActiveSheet.Cells(5,1), а комірку C3 як 

ActiveSheet.Cells(3,5). У свою чергу, колекція Cells  дає 

альтернативну можливість визначити прямокутний діапазон, 

вказавши кутові комірки його діагоналі. Наприклад, для роботи з 

об’єктом, що задає діапазон A2:D3 можна скористатися як 

інструкцією Range(“A2:D3”), так і інструкцією 

Range(Cells(2,1),Cells(3,4)). 

Деякі властивості об’єкта Range 

Value – задає значення у комірках діапазону. Наприклад, 

інструкція X=Range(“C1”).Value змінній X присвоює 

значення з комірки C1. 

Name – дозволяє присвоювати діапазону ім’я та 

використовувати іменовані діапазони. 

Сount – визначає кількість об’єктів (комірок, рядків чи 

стовпців) в діапазоні. Наприклад, 

Range(“A1:B2”).Rows.Count двизначає число рядків 

діапазону A1:B2. 

CurrentRegion – визначає прямокутний діапазон 

заповнених комірок, тобто діапазон обмежений пустими рядками і 

стовпцями, що містить вказаний об’єкт Range. 



WrapText – дозволяє або забороняє розташовувати текст у 

комірках діапазону у декілька рядків. Допустимі значення True 

або False. 

ColumnWidth, RowHeight – задають ширину стовпців та 

висоту рядків діапазону відповідно. 

Font  визначає об’єкт Font (шрифт). Об’єкт Font має 

властивості, що дозволяють задавати тип, розмір шрифта, стиль 

написання літер тощо. Наприклад, наступні інструкції 

встановлюють для комірок діапазону A1:B2 потовщений шрифт, 

червоного кольору із розмаром символів 14 пунктів: 
With Range(“A1:B2”).Font 

.Size=14 

.FontStyle=Bold 

.ColorIndex=3 

End With 

Formula  – задає текст формули в комірках діапазону в 

форматі А1 

FormulaR1C1  – задає текст формули в комірках діапазону в 

форматі R1C1. 

Text  – визначає вміст діапазону поданий в текстовому форматі. 

Обробка даних з використанням методів об’єкта 

Range 

Об’єкт Range має ряд методів, які використовують 

вбудовані команди Excel. Вони дозволяють ефективно 

опрацьовувати дані, розміщені на робочих листах. Це методи, які 

дозволяють фільтрувати та сортувати дані, здійснювати пошук 

даних за заданим критерієм і т.п. 

Метод Find застосовується для пошуку комірки, що містить 

специфічну інформацію. Якщо метод Find не знаходить 

відповідної комірки, він повертає значення Nothing . Вручну 

метод Find викликається командою Edit  Find. Синтаксис: 

<Об’єкт>.Find (what, after, lookIn, lookAt, searchOrder, _ 

                               searchDirection,  matchCase, matchByte) 

Аргументи: 

Об’єкт  діапазон для пошуку; 

what  елемент, що шукається; 

after  перша комірка, після якої проводиться пошук; 



lookIn- область пошуку, допустимі значення: xlFormulas – 

формули; xlValues – значення; xlNotes – примітки; 

lookAt  допустимі значення: xlWhole – комірки повністю; 

xlPart  – комірки частково. 

searchOrder  допустимі значення: xlByRows – пошук по 

рядках; xlByColumns – пошук по стовпцях. 

searchDirection – напрямок пошуку, допустимі значення: 

xlNext – до кінця діапазону; xlPrevious – до початку. 

Метод Sort здійснює сортування рядків списків та баз даних 

на робочих листках Excel. Сортування даних вручну здійснюється 

з використанням команди Data  Sort головного вікна Excel. У 

програмах на VBA інструкція виклику цього методу має такий 

синтаксис: 

<Об’єкт>.Sort (key1, order1, key2, order2, key3, order3, _ 

                 header, orderCustom, matchCase, orientation) 

Тут Об’єкт   діапазон для сортування; key1, key2, key3   поля, 

що впорядковуються. Параметри order1, order2, order3  

задають порядок сортування полів key1, key2, key3 відповідно 

(xlAscending, якщо сортування виконується за зростанням, 

xlDescending, якщо сортування виконується за спаданням). 

Параметр header задає відображення заголовків, orderCustom   

порядок сортування для користування; matchCase вказує, чи 

враховвується регістр написання символів при порівнянні. Для 

параметра orientation можна задати значення: xlTopToBottom , 

якщо сортування вібувається по рядках, xlLeftToRight  по 

стовпцях. 

Метод AutoFilter (автофільтр) це простий спосіб вибірки та 

фільтрації даних на робочому листі. Якщо AutoFilter 

активізований, то кожний заголовок поля у виокремленому 

діапазоні перетворюється у поле зі списком, з якого можна 

вибрати потрібний критерій відбору даних. Вручну метод 

запускається командою Data  Filter  AutoFilter з головного 

вікна Excel. 

Метод AutoFilter  можна використовувати у двох формах. 

Без параметрів: 

<Об’єкт>.AutoFilter 

В цьому випадку метод AutoFilter виконує або відміняє команду 

Data  Filter  AutoFilter, застосовану до діапазону, заданого в 

аргументі Об’єкт . Тобто, критерій для відбору даних у цьому 



випадку потрібно вибирати зі списків на робочому листі 

самостіно. 

Використання параметрів методу AutoFilter дозволяє 

задавати параметри відбору даних безпосередньо в інструкції 

виклику методу, тобто, виконувати фільрацію уже під час запуску 

автофільтра. Синтаксис: 

<Об’єкт>.AutoFilter (field, criteria1,[operator, criteria2]) 

Аргументи: Field  номер поля, за яким відбувається 

фільтрація даних, Criteria1, Criteria2  задають дві можливі 

умови фільтрації поля, Operator  може набувати значень xlAnd , 

xlOr , xlTop10Items і вказує спосіб поєднання критеріїв. 

Розширений фільтр табличного процесора Excel (метод 

AdvancedFilter) є більш потужним універсальним засобом 

фільтрації, ніж метод AutoFilter. Він дозволяє використовувати 

фільтрацію за більшою кількістю критеріїв, до того ж, метод 

AdvanсedFilter дозволяє фільтрувати список із виводом результату 

фільтрації як безпосередньо на тому місці, де він розміщений, так 

на новий діпізон. Вручну метод запускається через вибір команди 

Date  Filter  AdvancedFilter. Синтаксис: 

Об’єкт.AdvancedFilter(Action, [CriteriaRange], _ 

                                        [CopyToRange], [Uniqe]) 

Аргументи: 

Action  допустимі значення: xlFilterInPlace (фільтрувати 

список на місці) і xlFilterCopy (скопіювати результат на нове 

місце); 

CriteriaRange   діапазон робочого листка, який містить 

критерії фільтрації разом із заголовками стовпців; 

CopyToRange   якщо параметр Action приймає значення 

xlFilterCopy , то вказується діапазон, куди буде скопійовано 

результат фільтрації; 

Uniqe  допустимі значення True (відбирається лише один 

варіант запису) і False (відбираються всі одинакові записи, що 

зустрічаються) 

Метод DatаSeries створює прогресії (вручну викликається 

командою EditFillSeries). Синтаксис: 

Об’єкт.DataSeries (rowcol, type, date, step, stop, trend) 

Аргументи: 

Об’єкт  – діапазон з початковими даними прогресії; 



rowcol – задає прогресії по рядках або стовпцях; 

type – визначає тип прогресій. Допустимі значення: 

xlLinear – лінійна; xlGrowth – геометрична; xlChronological 

– дати; xlAutoFill – автозаповнювання; 

date – визначає тип послідовності дат, якщо параметр type 

приймає значення xlChronological; 

step – крок зміни прогресії, за замовчуванням 1; 

stop – найбільше допустиме значення прогресії. 

trend – допустимі значення: True (створюється 

арифметична або геометрична прогресія) або False (створюється 

список). 

Метод AutoFill автоматично заповнює комірки діапазону 

елементами послідовності. Метод AutoFill відрізняється від 

методу DataSeries тим, що явно вказується діапазон, в якому 

буде розміщена прогресія. Вручну цей метод еквівалентний 

розміщенню вказівника миші на маркері заповнення виділеного 

діапазону (в який введені значення, що породжують створювану 

послідовність) і протягуванні маркера заповнення вздовж 

діапазону, в якому буде розміщуватись створювана послідовність. 

Синтаксис: 

<Об’єкт>.AutoFill (destination, type) 

Аргументи: Об’єкт  – діапазон, з якого починається заповнення; 

destination – діапазон, який заповнюється; type – тип 

послідовності, допустимі значення: xlFillDefault , xlFillSeries , 

xlFillCopy , xlFillFormats , xlFillValues , xlFillDays , 

xlFillWeekdays , xlFillMonth , xlFillYears , xlLinearTrend , 

xlGrowthTrend . 

Метод GoalSeek (підбір параметра) об’єкта Range підбирає 

значення параметра (невідомої величини), що є розв’язком 

рівняння з однією змінною. Припускається, що рівняння зведене 

до вигляду: права частина є сталою, незалежною від параметра, 

який входить лише в ліву частину рівняння. Безпосередньо в MS 

Excel метод GoalSeek виконується за допомогою команди 

Tools GoalSeek. 

Синтаксис запису цього методу в коді процедур на VBA: 

<Об’єкт>.GoalSeek (Goal, ChangingCell) 

Тут Об’єкт   комірка, в яку введена формула, що є лівою 

частиною рівняння, Goal   значення правої частини рівняння, що 

не містить параметра, а роль параметра відіграє посилання на 



комірку, вказану в аргументі ChangingCell . Значення, введене в 

комірку ChangingCell до активізації методу GoalSeek, 

вважається початковим наближенням. 

Метод Соnsolidate (консолідація) застосовується для 

об’єднання однотипних даних із декількох діапазонів, які можуть 

знаходитись на різних робочих листках, в одну підсумкову 

таблицю. Вручну метод Соnsolidate виконується за допомогою 

команди Datа  Consolidate з головного вікна Excel. У 

процедурах на VBA виклик цього методу має такий синтаксис: 

<Об’єкт>.Сonsolidate (Sourсes, Function, [TopRow], _ 

                                    [LeftColumn], [CreateLinks]) 

Аргументи: Об’єкт  діапазон, де буде побудована 

підсумкова таблиця; Sources  масив адрес (у форматі R1C1) 

діапазонів, за якими будується підсумкова таблиця. Посилання 

повинні містити повні імена діапазонів із зазначенням імен 

робочих листів, на яких вони розміщені. Функція, на основі якої 

будується підсумкова таблиця вказана у параметрі Function 

може набувати значень: 

xlAverage   середнє; 

xlCount   кількість значень; 

xlCountNums   кількість чисел; 

xlMax   максимум; 

xlMin  мінімум; 

xlProduct   добуток; 

xlStDev   незміщена дисперсія; 

xlStDevP  зміщена дисперсія; 

xlSum   сума; 

xlVar   незміщене відхилення; 

xlVarP  зміщене відхилення. 

Останні три логічні аргументи методу Соnsolidate можуть 

набувати лише значень True або False і мають таке призначення: 

TopRow  задає консолідацію на основі заголовків стовпців 

діапазонів; LeftColumn  задає консолідацію на основі 

заголовків рядків діапазонів; CreateLinks  встановлює зв’язок 

між консолідованим та вихідними діапазонами. 

Деякі інші методи об’єкта Range 

Деякі інші часто вживані методи об’єкта Range: 



AutoFit Автоматично настроює ширину стовпця чи 

висоту стрічки; 

метод Clear  очищує діапазон; 

методи ClearComments , ClearContents , ClearFormats  

і ClearNotes  очищують в діапазоні коментарі, зміст, формати і 

примітки відповідно; 

Copy – копіює діапазон в інший діапазон або в буфер обміну; 

Cut – копіює діапазон із знищенням у вказаний діапазон або 

буфер обміну; 

Delete – знищує діапазон; 

Insert – вставляє комірку або діапазон комірок; 

Select – виділяє діапазон для подальшої роботи з ним. 


