
РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА 

Створення діалогового вікна UserForm. 

Конструктор форм редак-

тора VBA надає користувачеві 

можливість створювати по-

трібні йому вікна діалогу, які 

можна використовувати для 

відображення чи вводу най-

різноманітнішої інформації. 

Об’єкт UserForm є базою, на 

якій, залежно від задачі, яку 

розв’язують, потрібно роз-

містити ті чи інші елементи 

керування. 

Серед властивостей об’єкта UserForm найчастіше викори-

стовуються: 

Name – задає ім’я форми, за яким до неї звертаються у коді 

процедур; 

Caption – задає текст, відображений в рядку заголовка 

форми; 

BackColor  – визначає колір фону форми; 

BorderStyle  – встановлює тип рамки вікна; 

Picture – вказує фоновий малюнок форми; 

Left, Top – задають місце розташування верхнього лівого 

кута форми (в пунктах); 

Height, Width – задають висоту і ширину форми в пунктах  

StartUpPosition – визначає положення форми при її 

першому відображенні на екрані. 

Найчастіше вживані методи об’єкта UserForm: 

Show  – відображає форму на екрані; 

Hide – закриває форму; 

Move – змінює розташування та розмір форми; 

PrintForm – виводить зображення форми на друк; 

Основні події об’єкта UserForm: 

Initilize   відбувається при відображенні форми на екрані; 

Terminate  відбувається при закритті форми. 

Щоб створити діалогове вікно UserForm потрібно вибрати 

команду Insert  UserForm (Вставити  UserForm) з меню 



редактора Visual Basic. З’являться вікно UserForm та панель 

інструментів Toolbox (Панель елементів). На панелі елементів 

містяться кнопки, які використовують для розміщення на 

діалоговому вікні елементів керування (кнопок, перемикачів, 

написів, списків тощо). Щоб розташувати елемент на формі 

потрібно натиснути на панелі Toolbox кнопку із зображенням 

потрібного елемента, і на полі діалогового вікна за допомогою 

лівої кнопки миші вказати прямокутну область, де цей елемент 

буде встановлено. Змінити розміри та розміщення виділеного 

елемента керування можна за допомогою миші, для зміни інших 

його властивостей таких як фон, текст напису, тип і розмір 

шрифту тощо, використовується вікно властивостей Properties.  

Якщо воно не відображене у вікні редактора VBA, то його 

викликають командою View  Properties Window. 

Використання елементів керування. 

VBA має вбудований набір елементів керування. 

Використовуючи 

цей набір і редак-

тор форм можна 

створити будь-

який інтерфейс ко-

ристувача, що за-

довольнятиме всі 

вимоги до інтер-

фейсу в середо-

вищі Windows. 

Елементи керуван-

ня є об’єктами, тому, як і будь-які об’єкти, вони мають 

властивості, методи і події. Якщо потрібно розмістити керуючі 

елементи безпосередньо на робочому листку Excel (чи на сторінці 

документа Word), то для цього використовують панель 

інструментів Control Toolbox (Елементи керування). На цій 

панелі знаходяться кнопки, що дозволяють вибирати елементи 

керування, а також кнопки виклику вікна властивостей, переходу в 

режим конструктора та редактора коду. Розташовують елементи 

керування на робочому листку чи на формі як правило на 

початковому етапі конструювання системи, але іноді 

використовується і програмне їх створення під час виконання 

процедур проекту. 



Основні керуючі елементи VBA: 

CommandButton (Кнопка)  найчастіше використовується 

для запуску тієї чи іншої процедури; 

TextBox (Текстове поле)  вікно з текстом довільної форми, 

може використовуватися для вводу даних; 

Label (Напис)  статичний текст на формі, дозволяє 

створювати заголовки елементів, які не мають власних вбудованих 

заголовків; 

Frame (Рамка)  візуально і логічно об’єднує у групу ті чи 

інші керуючі елементи; 

Image (Малюнок)  дозволяє розташовувати на форми 

графічні зображення; 

SpinButton (Лічильник)  дозволяє вводити значення 

порядкових типів, складається та стрілок, які збільшують чи 

зменшують значення, що вводиться, для вводу використовується у 

поєднанні з TextBox; 

ScrollBar (Смуга прокрутки)  зазвичай використовується 

для переміщення в області з даними текстових вікон та списків; 

ListBox (Список)  відображає список значень, серед яких 

користувач може зробити вибір; 

ComboBox (Поле зі списком)  поєднує в собі вікно 

редагування та прихований список, використовується для вибору 

значень зі списку з можливістю їх редагування; 

CheckBox (Прапорець)  стандартний прапорець 

використовується для вибору елементів (квадратне вікно, що 

помічене галочкою, якщо елемент вибрано); 

OptionButton (Перемикач)  використовується для вибору 

одного з декількох варіантів, кнопки-перемикачі об’єднуються в 

групу за допомогою рамки; 

ToggleButton (Вимикач)  використовується так само як і 

прапорець, тільки має вигляд кнопки; 

TabStrip (Набір вкладок)  складається з області, в якій 

можна розміщувати інші елементи, дозволяє створювати діалогові 

вкладки, що відображають одні і ті ж дані в різних категоріях; 

MultiPage (Набір сторінок)  використовується для 

створення діалогових вікон з вкладками; 

RefEdit (Редактор зв’язків)  використовується тільки в 

Visual Basic for Excel для автоматичного вводу в поле адреси 

виділеного діапазону, наприклад, для вводу параметрів функції. 



Більшість елементів керування можна розташовувати як на 

робочому листі так і на формі, за винятком RefEdit, MultiPage 

та TabStrip, які можна розмістити лише на формі. 

Загальні властивості та методи елементів керування. 

Властивості керуючих елементів, так само як і властивості 

інших об’єктів, визначають розміри, колір, режими відображення, 

текст напису та інші їх характеристики. Змінювати значення 

властивостей елементів керування можна під час конструювання 

діалогового вікна у вікні властивостей (Properties Window). 

Такі зміни можуть відбуватися також і під час виконання коду 

програми, при цьому використовується оператор присвоєння: 

<Ім’яОб’єкта>.<Ім’яВластивості>=<Значення> 

Наприклад, інструкція CommandButton1.Height=70 

встановлює висоту кнопки CommandButton1  рівною 70 

пунктів.  

Більшість елементів керування мають такі властивості. 

Name  ім’я елемента керування, за яким до нього можна 

звертатися у коді процедур. 

Caption  напис, який відображається на елементі 

керування. 

AutoSise   дозволяє або забороняє режим автоматичної 

зміни розмірів елемента керування (допустимі значення True або 

False). 

Visible – вказує чи відображається елемент керування під 

час виконання програми (допустимі значення True або False). 

Enabled – дозволяє/забороняє користувачеві керувати 

об’єктом вручну під час виконання програми (допустимі значення 

True або False). 

Height, Width  – встановлюють відповідно висоту і ширину 

об’єкта. 

Left, Top  – встановлюють координати верхнього лівого кута 

елемента. 

ControlTipText  – задає текст в вікні підказки, зв’язаної з 

елементом керування. 

BackColor, ForeColor, BorderColor  – встановлюють 

відповідно колір заднього і переднього плану елемента керування 

та його рамки. 

BackStyle – задає cтиль фону. 



BorderStyle  – встановлює стиль рамки об’єкта. 

Picture – задає малюнок на елементі керування. 

Кольори, що встановлюються властивостями BackColor, 

ForeColor, BorderColor , задаються шістнадцятковими 

числами або відповідними іменованими константами кольорів. 

При роботі з елементами керування часто використовуються 

такі методи. 

Add  дозволяє добавити елемент керування під час 

виконання програми. 

Move – здійснює переміщення елемента керування по 

екрану. 

SetFocus – встановлює фокус на елементі, що викликав цей 

метод.  

ZOrder – розміщує об’єкт до або після всіх об’єктів, що з 

ним перетинаються. 

Використання події елементів керування. 

Після встановлення властивостей елементів керування 

переходять до написання коду, пов’язаного з ними. Особливе 

місце в цьому коді займають процедури обробки подій об’єктів. 

Код обробки події записується на у модулі діалогового вікна 

UserForm (чи робочого листка для об’єктів, які розміщені на 

ньому). Для активізації модуля в тому місці, де необхідно ввести 

код обробки події, пов’язаної з виділеним елементом керування, 

чи відредагувати вже написаний код достатньо виконати команду 

View  Code в вікні редактора VBA, або натиснути кнопку View 

Code панелі інструментів Control Toolbox (для елементів 

керування розміщених безпосередньо на робочих листках). 

Процедури обробки подій об’єктів записують так: 

Private Sub <Об’єкт>_<Подія>( [<Cписок параметрів>]) 

<Інструкції> 

End Sub 

Такі процедури дозволяють робити проекти на VBA 

інтерактивними – виконувати ті чи інші процедури залежно від дій 

користувача. Наприклад, процедура 
Sub CommandButton1_Click () 

<Інструкції> 

End Sub 



запускає Інструкції  на виконання у випадку, якщо користувач 

клацнув лівою кнопкою миші на об’єкті CommandButton1 . 

Основні загальні події елементів керування такі: 

Click  відбувається, коли користувач вибирає елемент 

керування за допомогою одинарного кліку кнопкою миші; 

DblClick  відбувається, коли користувач вибирає елемент 

керування за допомогою подвійного кліку кнопкою миші; 

KeyPress  відбувається, коли користувач натискає будь-яку 

клавішу на клавіатурі (крім функціональних та клавіш керування 

курсором); 

Change  відбувається при зміні значення елемента 

керування; 

GoFocus, LostFocus  відбуваються, коли елемент 

керування отримує або втрачає фокус; 

Error  виникає при повідомленні про помилку; 

MouseDown, MouseUp, MouseMove  – відбуваються 

відповідно при натисканні чи відпусканні кнопки, або 

переміщенні вказівника миші. 

Ініціалізація, відображення і закриття діалогового 

вікна 

Для того, щоб відобразити діалогове вікно на екрані, так само 

як і для запуску звичайної процедури, достатньо виконати 

команду Run  Run Sub/UserForm із меню редактора VBA. При 

цьому форма UserForm повинна відображатися у вікні редактора 

в режимі відображення об’єкта. Відобразити форму на екрані 

можна також і з коду процедури задопомогою методу Show 

об’єкта UserForm , тобто інструкції виду 
UserForm1.Show 

Проте простого запуску діалогового вікна часто буває 

недостатньо, оскільки це призводить до появи на екрані 

функціонально не налаштованого вікна. Щоб налаштувати 

діалогове вікно перед його відображенням на екрані 

використовують процедуру обробки події Initialize об’єкта 

UserForm, яка відбувається під час запуску діалогового вікна. 

Синтаксис цієї процедури такий: 

Private Sub UserForm_Initialize() 

<Інструкції> 

End Sub 



Інструкції цієї процедури повинні виконувати стартові 

налаштування елементів діалогового вікна.  

Якщо у проекті створюють декілька форм, які можуть 

викликати одна одну, то у кінці процедури ініціалізації 

діалогового вікна записують звертання до його методу Show . При 

цьому виклик одного діалогового вікна (наприклад, UserForm1) з 

коду процедури іншого діалогового вікна можна здійснювати 

інструкцією виду 

UserForm1.UserForm_Initialize 

яка одночасно ініціює стартові налаштування об’єктів форми та 

відображає її на екрані. 

В VBA діалогові вікна працюють в режимі модального 

діалогу. Це означає, що користувач, перш ніж перейти до 

виконання дій, не пов’язаних з поточним активним діалоговим 

вікном, повинен його закрити. Закриття діалогового вікна 

виконується методом Hide, часто використовують також метод 

Close, який мають більшість об’єктів Excel, а також інструкцією 

End, яка завершує виконання процедур проекту. Закрити 

діалогове вікно можна натиснувши системну кнопку, яка 

розміщена в правому верхньому куті будь-якого діалогового вікна. 

Щоб уникнути втрати інформації при такому закритті вікна, дії, 

що виконуються програмою при закритті вікна, бажано 

продублювати в процедурі обробки події Terminate (закриття) 

об’єкта UserForm. 

Об’єкт TextBox. 

Елемент керування TextBox  (Поле) створюється за 

допомогою кнопки TextBox  на панелі елементів керування 

ToolBox. В основному TextBox використовується для вводу 

тексту, який надалі використовується в програмі, або для виводу 

результатів розрахунків програми. Об’єкт TextBox має такі 

властивості. 

Text  визначає текст, що міститься в полі. 

Visible – вказує чи поле відображається під час виконання 

програми. 

Enabled – дозволяє ( якщо має значення True) або забороняє 

(False) можливість внесення змін у вміст поля. 

Multiline – встановлює багаторядковий режим вводу тексту 

в поле. 



WordWrap  – встановлює режим автоматичного переходу у 

наступний рядок. 

AutoSize  – встановлює режим автоматичної зміни розміру 

поля так, щоб в ньому вміщався увесь текст. 

ScrollBars  встановлює режим відображення в полі смуг 

прокрутки. Допустимі значення: fmScrollBarsNone (без смуг 

прокрутки); fmScrollBarsHorizontal (тільки горизонтальна); 

fmScrollBarsVertical (тільки вертикальна); fmScrollBarsBoth 

(горизонтальна і вертикальна). 

SelLenght, SelStart, SelText – довжина, початок і сам 

виділений фрагмент тексту в полі відповідно. 

MaxLenght  встановлює максимальну допустиму кількість 

символів, що вводяться в поле. Якщо ця властивість дорівнює 0, 

то немає обмежень на введену кількість символів. 

Об’єкти ListBox та ComboBox: робота зі списками. 

Елемент керування ListBox (Список) створюється за 

допомогою кнопки ListBox  . Елемент керування ListBox 

застосовується для зберігання списку значень. Зі списку 

користувач може вибрати одне або декілька значень, які в 

подальшому будуть опрацьовуватися в тексті програми. 

Найчастіше використовуються такі властивості об’єкта ListBox . 

ListIndex – задає номер вказаного елемента у списку. 

ListCount  – задає кількість елементів списку. 

TopIndex  – задає елемент списку з найбільшим номером. 

ColumnCount – встановлює кількість стовпців в списку. 

TextColumn – встановлює стовпець в списку, елемент якого 

повертається властивістю Text. 

Enabled – дозволяє або забороняє вибір значення зі списку 

користувачем. 

Text – повертає вибраний в списку елемент. 

MultіSelect – встановлює спосіб вибору елементів списку. 

Допустимі значення: fmMultiSelectSingle (вибір лише одного 

елемента); fmMultiSelectMulti (дозволений вибір декількох 

елементів); fmMultiSelectExtended (використання клавіші 

<Shift> при виборі ряду послідовних елементів списку). 

Окрім зазначених властивостей часто використовують такі 

методи елемента керування ListBox . 

Clear – знищує всі елементи списку. 



RemoveItem – видаляє зі списку елемент із вказаним 

номером.  

AddItem – додає елемент до списку. 

Якщо список складається з однієї колонки, то заповнити його 

можна одним із наступних способів. 

Поелементно, наприклад, 
With ListBox1 

  . AddItem “Березень” 

  . AddItem “Квітень” 

  . AddItem “Травень” 

  . ListIndex = 0 

End With 

Масивом, наприклад, 
With ListBox1 

 .List=Array (“Березень”, _ 

 “Квітень”, “Травень”) 

 .ListIndex=1 

End With 

З діапазону, наприклад, 
With ListBox1 

  .ColumnCount =2 

  .RowSource= “A1:B4” 

  .ControlSource = “C1” 

  . BoundColumn = 0 

End With 

Елемент керування ComboBox  (Поле зі Списком) також 

використовується для зберігання списку значень. Він поєднує в 

собі функціональні можливості списку ListBox i поля TextBox . 

Навідміну від ListBox у елемента керування ComboBox 

відсутній режим вибору декількох елементів списку, зате він 

дозволяє вводити значення, використовуючи поле вводу, так само 

як об’єкт TextBox . Багато властивостей та методів об’єкта 

ComBox співпадають з однойменними властивостями і методами 

списку ListBox , але він має унікальні властивості. Наведемо 

найуживаніші з них. 

DropButtonStyle – встановлює вигляд списку, що 

розкривається. 

ListRows – задає кількість елементів списку, яка 

відображається у вікні. 



MatchRequired – визначає чи у полі вводу елемента 

ComboBox можна вводити значення, відмінні від перелічених в 

списку. 

 Меню та панелі інструментів 

Кожна прикладна програма призначена для виконання 

деякого набору дій з даними того чи іншого типу. Можливість 

виконати ту чи іншу дію (команду) для користувача забезпечує 

інтерфейс прикладної програми. Для програм, що працюють під 

управлінням операційної системи Windows загальноприйнятим є 

графічний інтерфейс у якому команди можна виконувати за 

допомогою пунктів меню або кнопок на панелі інструментів. 

Панелі інструментів містять кнопки з піктограмами, які 

дозволяють (за допомогою миші) швидко виконати ті чи інші дії, 

пов’язані з обробкою даних. Наприклад, MS Excel має меню з 

пунктів File, Edit, Viev, Insert, Format, Tools, Data, Window, 

Help, які логічно об’єднують команди для виконання дій того чи 

іншого типу. Крім того, в MS Office більшість команд можна 

виконати, клацнувши кнопкою миші на відповідній піктограмі 

однієї з панелей інструментів. MS Excel, наприклад, має  такі 

панелі інструментів: 

Formatting – форматування; 

Standard – стандартна; 

Visual Basic – Visual Basic; 

Drawing– малювання; 

Web – Web ; 

WordArt – WordArt; 

Extrernal Data– зовнішні дані ; 

Chart – діаграми; 

Picture – налаштування зображення; 

WorkSheet Menu Bar – рядок меню листа; 

Reviewing – рецензування; 

Pivot Table – зведені таблиці; 

Control Toolbox – елементи управління; 

Clipboard – буфер обміну; 

Shadow Setting – налаштування тіні; 

3–D Settings – налаштування об’єму; 

Circular Reference –циклічні посилання та залежності; 

Full Screen – на весь екран; 

Chart Menu Bar – рядок меню діаграми. 



 
При першому запуску Excel за замовчуванням на екрані 

відображаються лише дві перші в цьому списку панелі 

інструментів. Відобразити інші панелі інструментів можна за 

допомогою команди Tools  Customize, що викликає діалогове 

вікно Customize.  За допомогою цього вікна можна вмикати чи 

вимикати панелі інструментів а також створювати нові панелі 

інструментів, додавати чи знищувати на них кнопки і змінювати 

деякі параметри їх розташування на екрані. 

Створюючи нові проекти в Microsoft Office зручно наділяти їх 

власним меню та панелями інструментів. Це дає змогу побудувати 

інтерфейс прикладної програми з тими командами, які власне вона 

повинна виконувати. 

Програмування панелі інструментів 

Для програмування рядків меню і панелей інструментів 

використовуються об’єкт CommandBar і колекція 

CommandBars . В колекції CommandBars зібрані всі рядки 

меню і панелі інструментів конкретної прикладної програми 

(зокрема, MS Excel ). Сімейство CommandBars міститься в 

об’єкті Application . В свою чергу кожен об’єкт CommandBar 

містить колекцію CommandBarControls , яка складається з усіх 

елементів керування панелі інструментів (кнопок, пунктів меню 



тощо). Елементи сімейства CommandBarControls можуть бути 

одного з трьох типів: 

CommandBarButton – кнопка або пункт меню, який 

безпосередньо викликає виконання команди або підпрограми; 

CommandBarComboBox – складне меню, таке як поле 

вводу, список, що розкривається або поле зі списком. 

CommandBarPopUp – розділ меню або вкладене меню. 

Методи і властивості об’єкта CommandBar 

Для роботи з меню та панелями інструментів призначено 

декілька методів, що належать об’єкту CommandBar . Метод 

Add (Name, Position, MenuBar, Temporary) 

створює нову панель інструментів і додає її до колекції 

CommandBars . Параметри методу: Name – ім’я панелі 

інструментів, що створюється; Position – визначає розташування 

панелі на екрані; MenuBar – вказує чи панель інструментів 

заміщає собою активний рядок меню; Temporary – вказує чи 

панель інструментів знищується при виході з програми. 

Метод Delete знищує панель інструментів, до якої він 

застосовується, а Reset відновлює її у вихідне положення (лише 

для стандартних вбудованих панелей інструментів). Властивості 

Enabled визначає можливість доступу користувача до кнопок 

панелі інструментів, Visible вказує, чи видима панель 

інструментів на екрані, Controls задає колекцію 

CommandBarsControls , що складається з усіх елементів 

керування конкретної панелі інструментів. Властивості Position 

задає місцезнаходження панелі команд за допомогою однієї з 

констант msoBarLeft , msoBarTop , msoBarRight , 

msoBarBottom , msoBarFloating , msoBarPopup , 

msoBarMenuBar ; Protection встановлює захист рядка меню від 

змін з боку користувача, допустимі значення: msoBarProtection , 

msoBarNoCustomize , msoBarNoResize , msoBarNoMove , 

msoBarNoChangeVisible , msoBarNoChangeDock , 

msoBarNoVeryicalDock , msoBarNoHorizontalDock . 

Колекція CommandBarControls і об’єкт 

CommandBarControl 

Усі елементи тієї чи іншої панелі інструментів (або меню) є 

об’ктами типу CommandBarControl . і об’єднуються у 

колекцію CommandBarControls  цієї панелі інструментів. 



Найважливішим методом цієї колекції є метод Add, який створює 

новий елемент. Синтаксис методу Add: 

Add (Type, Id, Parameter, Before, Temporary) 

Цей метод додає новий елемент на панель інструментів або в 

меню. Він містить такі параметри 

Type – задає тип елемента, що додається, допустимі 

значення: msoControlButton  – кнопка або елемент меню, 

msoControlEdit  – поле для вводу, msoControlDropdown  – 

список, що розкривається, msoControlСomboBox  – поле зі 

списком, msoControlPopup  – вкладене меню. 

Іd – ціле число, яке ідентифікує вбудований елемент 

управління. Якщо аргумент Id дорівнює 1 або опущений, то 

додається пустий елемент управління заданого типу. 

Parametеr – задає параметр, що використовується 

вбудованим елементом управління. 

Before – індекс або ім’я елемента керувння, перед яким 

новий елемент буде додано. Якщо аргумент опущений, то елемент 

розміщується у кінці панелі інструментів. 

Temporary – допустимі значення: True (новий елемент 

керування автоматично знищується з меню або панелі 

інструментів при закритті додатку) і False (в протилежному 

випадку). 

Властивості об’єкта СommandBarControl 

Caption – текстовий рядок, який відображається в 

заголовку. 

DescriptionText – повертає опис елемента управління. 

Enabled – задає доступ до вибраного користувачем елемент 

управління. 

FaceID – повертає номер вбудованої кнопки, яка 

використовується в якості елемента управління, якщо ця 

властивість дорівнює 0, то повертається пустий елемент 

управління. 

OnAction – визначає ім’я макроса, який запускається 

елементом керування. 

ShortcutText – задає комбінацію гарячих клавіш, 

назначених елементу управління. 

Style – лише для об’єкта СommandBarButton . 

Встановлює зовнішній вигляд кнопки. Допустимі значення: 

msoButtonAutomatic – кнопка не містить тексту і малюнка; 



msoButtonIcon – кнопка містить малюнок, в цьому випадку 

необхідно задати значення для властивості Icon; 

msoButtonCaption – кнопка містить текст, в цьому випадку 

необхідно задати значення для властивості Caption; 

msoButtonIconCaption – кнопка містить текст і малюнок. 

ToolTipText – текст, який відображається у вікні підказки. 

Visible – встановлює режим відображення (видимість) на 

екрані кнопки. 
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