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Огляд систем програмування VB, VB .NET, 
VBA та VBScript 

 
Visual Basic (VB) – це система програмування, яка активно 

використовує візуальне програмування і не в повній мірі об’єкто-
зорієнтоване програмування (немає наслідування і поліморфізму).  За 
своїми можливостями вона дуже подібна до Visual  C++,  Delphi, 
СBuilder, JBuilder,  але відрізняється від них більшою простотою, 
легкістю написання програм, при цьому майже не програючи їм у 
швидкості та  можливостях. 

Visual Basic  дуже розповсюджений  у світі і  
використовується для написання навчальних програм з активним 
застосуванням  графіки та мультимедіа, які працюють у середовищі 
Windows. Цією мовою можна писати складні Windows-додатки, в 
яких використовуються одночасно потужні графічні можливості й 
бази даних, можливість обмінюватись інформацією з будь-якою 
іншою програмою Windows через Ole, використовувати динамічні 
бібліотеки Dll та  багато ін.  Дуже важливою характеристикою Visual 
Basic є також невеликі витрати часу, потрібні для написання 
програм. 

Свою історію  мова програмування високого рівня Бейсик 
почала у 1963 році. Саме тоді невеликою групою студентів 
останнього курсу Дортмутского коледжу під керівництвом 
професора Дж. Кемени і була розроблена найперша версія цієї мови.  
Бейсик (BASIC - Beginers Allpurpose Symbolic Instruction Code,  
символічний командний універсальний код для початківця) – 
найпростіша мова програмування. У той час, крім Бейсика, широко 
були поширені також Fortran, Cobol, Algol, PL/1, Focal і Pascal. З них, 
дотепер дожили, мабуть, лише Паскаль і Бейсик, сильно при цьому 
змінившись. 

 Компанія Microsoft сприяла широкому поширенню Бейсика 
(Quick Basic). Компанія Borland створила Turbo Basic.  

Поява Windows призвела до розробки версії Бейсика для 
Windows додатків. Нарешті, у 1991 році з'явився Visual Basic, який 
дозволив візуально створювати прикладні програми досить 
пристойного рівня. Перші дві версії Visual Basic для Windows добре 
підходили для створення простих програм і демонстраційних 
додатків. В обох версіях відмінне середовище програмування 
поєднувалось з відносною простотою мови, але сама мова мала 
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досить бідні можливості. У VB3 добавлено підтримку баз даних. У 
VB4 з'явилися базові можливості для створення об'єктів, а отже, – 
базові засоби об’єкто-зорієнтованого програмування. У VB5 і VB6 
об’єкто-зорієнтовні аспекти мови були розширені, з'явилися нові 
можливості створення елементів і використання інтерфейсів. Однак 
сама мова поступово втрачала цілісність, оскільки об’єкто-
зорієнтовані засоби будувалися на базовому фундаменті, у якому 
їхня підтримка не передбачалася. Тому компанія Microsoft прийняла 
рішення не удосконалювати далі Microsoft VB6, а розробити 
середовище Visual Basic .NET, хоча користувачі наполягають на 
подальшому удосконаленні звичного і простого у використанні VB6. 

Visual Basic .NET– нова версія Visual Basic. VB .NET – це 
об’єкто-зорієнтована мова. У VB .NET з'явилися параметризовані 
конструктори, успадкування, багатопоточність, структурна обробка 
помилок та інше. Visual Basic .NET відрізняється від звичайного 
Visual Basic так само сильно, як Visual Basic версії 1 відрізняється від 
свого попередника Quick Basic. 

На відміну від попередніх версій VB, VB .NET не 
обмежується додатками, орієнтованими на графічний інтерфейс, а 
дозволяє будувати додатки інших типів. Наприклад, web-додатки, 
серверні додатки і навіть консольні додатки, що працюють у вікні, 
схожому на вікно DOS-сеансу. Усі «візуальні» мови Microsoft тепер 
мають єдине середовище розробки – Visual Studio .NET (VC++, 
VJ++, Visual InterDev і Visual Basic використовували різні IDE). Нове 
середовище – Visual Studio .NET має широкі можливості 
налаштування. Тепер середовище VS .NET можна настроїти так, щоб 
воно була схоже на IDE від VB6 або будь-яку іншу IDE. 

Усі мови .NET використовують одне й те саме середовище 
CLR (Common Language Runtime), необхідність у середовищах для 
окремих мов відпадає. Більш того, код, призначений для виконання в 
CLR, може бути написаний будь-якою мовою і з однаковим успіхом 
використовуватися у всіх мовах, що відповідають специфікації CLR. 
Зокрема, код VB може використовуватися в програмах, написаних на 
С#, і навпаки, причому це не вимагає додаткових зусиль з боку 
програміста. Спочатку програма, написана на будь-якій мові, 
компілюється в MSIL (Microsoft Intermediate Language  – проміжна 
мова Microsoft). MSIL являє собою частково відкомпільований код, 
перетворений у машинний код середовищем .NET під час виконання. 
А потім отриманий IL-код перетворюється в машинний код. Подібна 
двокрокова схема відносно легко забезпечує сумісність різних мов, а 
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використання машинного коду забезпечує швидкодію.  
Широке застосування мають діалекти VB: Visual Basic for 

Application (VBA), Visual Basic Scripting Edition ( VBScript). 
VBA – спеціальна версія VB, яку фірма Microsoft інтегрувала 

у всі компоненти Microsoft Office, Microsoft Project та деякі інші 
програми. Основна різниця між VB і VBА полягає в тому, що в 
Visual Basic можна створити повністю самостійний додаток, а 
проекти VBA виконуються тільки з допомогою додатка, який 
підтримує VBA. 

У VBA об’єдналися можливості мов програмування високого 
рівня та засобів об’єкто-зорієнтованих додатків Microsoft Office. У 
VBА застосовується технологія візуального програмування, тобто 
конструювання робочої поверхні додатку та елементів його 
керування на екрані, а також запис всієї програми або її частин за 
допомогою MacroRecorder (засобами VBА розробляються макроси, 
наприклад, Verstka для Microsoft Word). За допомогою VBА 
створюються, наприклад, власні функції в Excel. VBА дає 
можливість автоматизації і взаємодії різних компонентів Microsoft 
Office. Сама мова програмування Visual Basic for Application 
спочатку мала звужені можливості в порівняння з Visual Basic for 
Windows, але тепер компанія Microsoft стверджує, що їх можливості 
співпадають.  

VBScript є підмножиною мови Visual Basic, тобто 
програмування на  VBScript має багато спільного з програмуванням 
на Visual Basic, але тут не підтримуються класи і виклики API. 
VBScript – це мова опису сценаріїв.  

З появою всесвітньої мережі Internet і мови HTML стало 
можливим створення  активних додатків на веб-сторінках. Мова 
HTML (мова розмітки гіпертекста) – кодова система, яка 
використовується для того, щоб повідомити браузеру, яким чином 
треба відображати інформацію (перетворювати її в графіку, текст, 
звук). Щоб розширити можливості HTML компанія Microsoft ввела 
стандарт, який називається сценаріями ActiveX. Він дозволяє 
включати мову написання сценаріїв в HTML-сторінку. Єдиної мовою 
для цього спочатку була Java Script. Але, коли з’явився Microsoft 
Internet Explorer 3.0, в ньому, поряд з підтримкою Java Script 
з’явилась і підтримка Visual Basic Scripting Edition (VBScript). 
Обробником сценаріїв в VBScript є бібліотека компоновки 
VBScript.dll (підтримує Internet Explorer і Netscape Navigator).  
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Visual Basic 6.0 

Інтегроване середовище 

Прості й діалогові вікна у Visual Basic називаються формами.  
 

 
 
Visual Basic працює у двох режимах: режимі проектування 

(Design) і режимі  виконання (Run).  Робота з новим проектом 
починається в режимі проектування.  

 
 Існує 6 основних незалежних вікон: 

 основне вікно; 
 палітра компонентів (Toolbox); 
 вікно властивостей (Properties, F4); 
 вікно проекту (Project, Ctrl+R); 
 вікно редагування коду(CodeWindow, F7); 
 вікно плану форми (Form Layout Window).  
 

Коли користувач розпочинає новий проект, вибираючи тип 
додатку standard.exe,  Visual Basic виводить чисту форму,  яка має 
заголовок FORM1 (активізувати вікно форми можна за допомогою 
Shift+F7). Наведемо коротку характеристику основних вікон.  

 

Основне вікно 
При запуску Visual Basic це вікно з’являється завжди.  Всі 

інші, в залежності від налаштування,  можуть бути відкритими або 
закритими.  Вихід із Visual Basic - закриття основного вікна, під час 
якого закривається все середовище Visual Basic.  Як правило,  
основне вікно Visual  Basic  розташоване  в  верхній  частині  екрана  
і  складається  з назви  (ім’я поточного проекту і режим роботи (run 
чи design)),  меню і панелі інструментів.  
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У правому нижньому куті основного вікна розташовані 
координати та розміри поточного об’єкта (одиниця виміру - 
twip=1/1440 логічного дюйма,  який залежить від монітора та його 
розділювальної здатності).  

Основне вікно перекриває всі вікна.  Можна змінювати тільки 
горизонтальні розміри цього вікна.  Якщо закрити всі інші вікна,  то 
побачити їх знов можна через пункт меню View, викликавши FORM,  
Project,  Properties,  Toolbox, Form Layout Window.  

 

Стандартна панель інструментів 

 Створення нової форми. 

  Створення нового стандартного модуля. 

 Відкриття вже існуючого проекту. 

 Збереження поточного  проекту. 

 Блокування і розблокування елементів керування на активній 
формі. 

 Відображення вікна редактора меню (Menu Editor). 

 Відображення вікна властивостей (Properties). 

 Відображення вікна перегляду об’єктів (Object Browser). 

  Відображення вікна проекту (Project). 

 Запуск прикладної програми з режиму проектування. 

  Зупинка при виконанні програми (пауза). 

 Зупинка програми і повернення в режим проектування. 

 Встановлення контрольної точки на поточному рядку коду 
програми. 

  Відображення значення виділеної змінної чи виразу у вікні. 

  Відображення структури активних викликів процедур. 
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 Покрокове виконання програми із заходом у підпрограми. 

 Покрокове виконання програми без заходу у підпрограми. 
 

Палітра компонентів (ToolBox) 
 

 

       Палітра компонентів - це довге вузьке вікно,  в 
якому розташовані елементи керування.  Панель 
компонентів можна переміщати й закривати,  але 
згортати та міняти розміри не можна. Розмір панелі 
залежить від кількості компонент.  На вихідній панелі 
розташовані стандартні компоненти і деякі ін.. 
Стандартні компоненти знищувати не можна 
(наприклад, Label,  TextBox). Натомість  можна ввести 
елементи керування користувача за допомогою 
Project|Components або за допомогою контекстного 
меню палітри компонентів. Рухаючи стрілку по панелі 
компонентів,  можна  одержати підказки про 
призначення елементів керування. 
           Додати елемент керування на форму можна 
двома способами:   
1) вибрати необхідний елемент мишкою, двічі 
натиснути ліву клавішу мишки,  після чого вибраний 
елемент з’явиться в центрі форми;   

2) відмітити елемент керування.  Вказівник на формі перетвориться в 
+.  Встановити його в потрібне місце і розширити по діагоналі, 
натиснувши ліву клавішу мишки і переміщуючи вказівник, не 
відпускаючи клавіші. 

Можна змінити розміри елемента керування за допомогою 
восьми вказівників .  Можна пересувати елемент керування; 
 

Основні елементи керування стандартної палітри 
компонентів Toolbox 

 PictureBox (малюнок). Використовується для відображення 
графічних зображень або як контейнер для інших елементів 
керування. 

 Label (мітка). Використовується для назви різних елементів 
керування. 
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 TextBox (текстове поле). Використовується для вводу, 
коректування, виводу, зберігання даних рядкового типу. 

 Frame (рамка). Використовується для створення графічної або 
функціональної групи елементів керування як контейнер. 

 CommandButton (командна кнопка). Використовується для 
створення командної кнопки (наприклад,  Ok, Cancel та ін.), реакція 
на натискання якої відбувається миттєво. 

 CheckBox (ознака). Використовується для створення 
перемикачів, які користувач може легко обрати для відображення 
багатоваріантного вибору. Кожен перемикач може бути в одному з 
двох станів (увімкнений/вимкнений). 

 OptionButton (радіокнопка). Використовується в групі кнопок, 
тільки одна з яких може бути увімкнена. 

 ListBox (список). Використовується для відображення списку 
елементів, наприклад імен файлів, один з яких користувач може 
обрати. 

 ComboBox (комбінований список). Використовується як 
об’єднання списку (ListBox) та текстового поля (TextBox). 
Користувач може або обирати елемент зі списку, або вводити 
значення в текстове поле. 

 HScrollBar (горизонтальна смуга прокрутки). Використовується 
для забезпечення графічних засобів для швидкого пересування через 
довгий список елементів або для перегляду великої кількості 
інформації. 

VScrollBar (вертикальна смуга прокрутки). Використовується 
для забезпечення графічних засобів для швидкого пересування через 
довгий список елементів або для перегляду великої кількості 
інформації. 

 Timer (таймер). Використовується для генерації подій від 
таймера, які відбуваються через рівні проміжки часу. Цей елемент 
керування невидимий під час виконання програми, але його можна 
побачити на етапі проектування. 

  DriveListBox (список дисководів). Використовується для 
відображення дисководів. 
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 DirListBox (список каталогів). Використовується для 
відображення каталогів та шляхів. 

 FileListBox (список файлів). Використовується для відображення 
списку файлів. 

 Shape (форма). Використовується для малювання різних фігур 
(прямокутник, заокруглений прямокутник, квадрат, заокруглений 
квадрат, овал, круг) на формі під час дизайну. 

  Line (лінія). Використовується для малювання різних ліній на 
формі під час дизайну. 

  Image (образ). Використовується для відображення графічного 
образу з  малюнка, піктограми  або будь-якого графічного файла на 
форму. 

  Data (дані). Використовується для забезпечення доступу до баз 
даних. 
 
         OLE container (OLE контейнер). Використовується для 
зв’язування та впровадження об’єктів із інших прикладних програм. 

 

Вікно властивостей (Properties) 
 

Кожна форма і кожний 
елемент керування має свої 
властивості,  які визначають їх 
зображення на екрані,  поведінку,  
назву. До властивостей елементів 
керування та форми належать їх 
колір,  координати,  розмір,  
заголовок та ін.  Побачити вікно 
Properties можна в пункті 
View|Properties (<F4>) або 

використати іконку . Вікно 
Properties показує властивості 
поточного вибраного об’єкта.  Його 
можна переміщати,  змінювати 
розмір,  встановлений по 
замовчуванню.  Назви властивостей розташовані зліва в стовпці,  а їх 
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значення – в правому стовпці. Властивості упорядковані або за 
алфавітом, або за призначенням. При активізації властивості у 
нижній частині вікна з’являється підказка. 

Список,  що прокручується ,  містить назви всіх елементів 
керування поточної форми та назву самої форми.  Форм може бути 
декілька.  Щоб продивитись властивості інших форм, треба спочатку 
їх активізувати.  Щоб побачити властивості конкретного елементу 
керування,  потрібно виділити його у формі й активізувати Properties 
або виділити його у списку,  що прокручується.  

Існує 2 способи продивитись властивості обраного елемента 
керування: 

 за допомогою списку; 
 активізувавши елемент на формі. 

 
Значення основних властивостей 

Властивість Коротке пояснення 
Alignment Тип вирівнювання (по центру, вліво, вправо,...) 
Appearance Вигляд зображення (об’ємне, плоске) 
AutoSize Можливість змінювати розміри картинки відповідно до 

розмірів зображення  
BackColor Колір фону 
BorderColor Колір лінії 
BorderStyle Вигляд рамки 
BorderWidth Товщина лінії у твіпах 
Cancel Встановлює еквівалентність вибору кнопки і клавіші 

<Esc> 
Caption Заголовок елементу керування або форми 
Default Встановлює еквівалентність вибору кнопки і клавіші 

<Enter> 
Enable Доступність елементу керування або стан (увімкнено, 

вимкнено)  
FillColor Колір заповнення 
FillStyle Тип заповнення 
Font Назва, розмір, вигляд шрифту 
ForeColor Колір шрифту 
Height Висота об’єкта 
Interval Інтервал часу, в мілісекундах 
Left Координата  X верхнього лівого  кута об’єкта 
Max Максимальне значення, яке відповідає бігунку в смузі 

прокрутки 
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MaxLength Максимальна довжина  текстового поля 
Min Мінімальне значення, яке відповідає бігунку в смузі 

прокрутки 
MultiLine Можливість введення декількох рядків 
Name Назва елементу керування або форми 
ScrollBar Можливість приєднання до об’єкта смуг прокрутки 
Shape Тип фігури (квадрат, коло, ...) 
StopIndex Можливість включення елементу керування в 

послідовність обходу 
Style Вигляд комбінованого списку 
TabIndex Порядковий номер об’єкта при обході елементів 

керування клавішею  <Tab>  
Text Вміст текстового поля або списку 
Top Координата Y верхнього лівого  кута об’єкту 
Value Величина або стан (увімкнено, вимкнено) 
Visible Видимість елементу керування 
Width Ширина об’єкта 

 
 

Вікно проекту (Project) 
 

Файл проекту має розширення vbp (в ранніх версіях – mak). 
Проект містить всі модулі,  а також файл ресурсів,  якщо такий є. 
Файл проекту – це список складових частин проекту. Він містить 
ім’я проекту, параметри конфігурації для цього проекту, всі 
посилання на форми та модулі. 

Модулі в проекті можуть бути трьох типів: 
 модуль форми (йому відповідає екранна форма та програмний 

код до неї, розширення - frm ); 
 стандартний модуль,  який містить процедури,  які не мають 

відношення до форми (розширення bas); 
 модуль класів (містить коди, які визначають нові класи об`єктів,  

розширення - cls).  
Всі файли проекту прийнято розміщувати в окремій папці. 

Якщо добавити на форму двійкові дані (рисунок, наприклад), то VB 
створить файл з тим же іменем, але з розширенням frx і розташує 
його у поточній папці.   

 
Вікно проекту забезпечує швидкий доступ до форми і її коду.  
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Активізувати форму можна так: 
 
 вибрати необхідну форму із 

списку і виконати View Object 
(друга іконка); 

 двічі натиснути ліву клавішу 
мишки на потрібній формі.  

 
Форма доступу до проекту: 

 пункт меню  View | Project; 

  піктограма    ; 
 гарячі клавіші < Ctrl+R>. 

 
Для доступу до коду,  пов’язаного з  формою, також 

використовується вікно проекту (для доступу треба виділити 
потрібне й натиснути першу іконку View Code, друга іконка 
активізує саму форма – View Object). Для доступу до коду 
стандартного модуля або модуля класу можна робити ті ж дії або 
двічі натиснути ліву клавішу мишки на імені відповідного модуля, 
після чого відкриється наступний тип вікна редактора коду.  

 

Вікно редактора коду (Code Window) 
 

 
 
Кожна форма і кожний елемент керування мають події, 

пов’язані з ними. Кожна операція, яка виконується на комп’ютері – 
це подія. Натискання клавіші мишки, переміщення її вказівника, 
вибір пункту меню, натискання клавіш – все це події. Windows – це 
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система, яка керує подіями. Коли користувач оперує деяким 
елементом керування, відбувається подія, на яку Windows звертає 
увагу. Windows слідкує за тим, яка подія відбулася і від якого 
програмного додатку. Наприклад, повідомлення про натискання на 
клавішу передається активному додатку, а повідомлення про 
натиснення клавіші мишки – тому додатку, над вікном якого 
знаходиться вказівник мишки.  

Щоб події реагували на відповідну дію користувача, потрібно 
написати процедуру.  Процедура (програмний код) пишеться у вікні 
редактора коду. У відкритому вікні редактора коду автоматично 
з’являються  два оператори початку і кінця процедури.  

Вікно містить усі процедури,  написані для форми та її 
елементів керування.  Процедури відокремлені між собою. У списку 
Object (зліва) є список елементів керування,  для яких є код.  
Розпочинається  список секцією General. Тут розташовується код,  
який належить формі, але він не зв’язаний з конкретним об’єктом. 
Proc (список справа) - список можливих подій,  які можуть бути 
закодовані для певного об’єкту.  Подія  Click буде виділена жирним 
шрифтом,  бо для неї є код (процедура Command2_Click()).  

Деякі події підтримують майже елементи керування. Такими 
подіями, наприклад, є: 

 GotFocus – генерується в момент одержання об'єктом фокуса 
клавіатури. Поки об'єкт має фокус, усі події клавіатури 
генеруються для нього. 

 LostFocus – генерується, коли фокус переміщається на інший 
об'єкт. 

Основні події форми 
Ім'я події Коли відбувається 
Load При завантаженні форми. Зручно використовувати для 

ініціалізації елементів форми 
Paint При перемальовуванні формою свого містимого 
QueryUnlload Перед вивантаженням форми. Використовується для 

скасування вивантаження форми 
Resize При будь-якій зміні розмірів форми, при першій її появі на 

екрані, згортанні і відновленні 
Terminate При припиненні існування форми. З пам'яті видаляються 

всі посилання на форму, вона більше не може бути 
завантажена 

Unload При вивантаженні форми з пам'яті. Посилання на форму 
зберігаються, вона може бути завантажена знову 
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Події від  миші 
Ім'я події Коли відбувається 
Click При натисканні лівої кнопки миші  
DoubleClick При подвійному натисканні лівої кнопки миші  
DragDrop При закінченні перетягування  об'єкта 
DragOver При перетягуванні  об'єкта 
MouseDown При натисканні кнопки будь-якої кнопки миші. Аргументи 

процедури (обробника подій) дозволяють визначити, яка з 
кнопок миші була натиснута і чи не відбувається це при 
натиснутій клавіші Shift або Ctrl або Alt 

MouseMove При переміщенні миші 
MouseUp При відпусканні раніше натиснутої кнопки миші 

 

Події від клавіатури 
Ім'я події Коли відбувається 
KeyDown При натисканні клавіші. Застосовується для відстеження 

натискання функціональних клавіш, клавіш навігації й інших, 
використовуваних для керування програмою 

KeyPress При натисканні і потім відпусканні однієї із символьних 
клавіш. При натисканні не символьних клавіш подія не 
відбувається 

KeyUp При відпусканні раніше натиснутої клавіші. Застосовується для 
відстеження натискання функціональних клавіш, клавіш 
навігації й інших, використовуваних для керування програмою 

 
  

Вікно плану форми (Form Layout Window) 
 

В основному вікні в області 
статусу є місце, де виводяться координати 
елемента керування. Якщо ж рухати 
активну форму на плані форм, то там  
з’являються координати верхнього лівого 
кута активної форми, а зовнішній вигляд 
екрана видно з плану. Вікно плану форми 
дає змогу під час проектування не 
звертати увагу на положення форм, а 
пересувати їх як завгодно. На етапі 
виконання все одно форми розміщуються 
згідно плану форм. 
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Використання середовища Visual Basic для 
створення програм 
 

Побудова форм 
 
Вибираються розміри і місцезнаходження основної форми, 

рухаючи межі відповідного вікна і саму фору у вікні плану форми.  
 

Використання панелі компонентів 
 
З вікна “Палітра компонентів” (ToolBox) вибираються 

необхідні елементи керування  й розміщаються  на формі.  
У рядку статусу основного вікна вказані точні розміри й 

місцезнаходження активного елемента керування.  
 

Використання вікна властивостей Properties  
 
Довільний елемент керування має цілий ряд властивостей,  

які визначають, як він виглядає і працює.  Вікно властивостей 
довільного елементу керування можна переглянути і змінити ті 
значення,  які потрібно,  а деякі залишити по замовчуванню.  
Властивості слід встановлювати і для самої форми (наприклад, 
Caption - назва форми, BackColor - колір фону).  

Довільні елементи керування  мають властивість Name. За 
допомогою цієї властивості у програмі відбувається звертання до 
елемента керування. По замовчуванню імена елементів керування 
мають назви їх одноіменні з їх типами плюс порядковий номер: 
Form1,  Label2,  Text1,  . . . ,  Command3.  

Хоча це не обов’язково,  пропонується називати елементи 
керування так,  щоб перші три літери визначали тип елементу 
керування, а всі інші символи – його зміст.  Наприклад, 

 
chkMax - ознака,  
lblMy - мітка,   
frmMy - форма,   
optTreangle - радіокнопка,   
txtMasiv - рядок введення, 
cmdOk - командна   кнопка.  
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Використання пунктів меню Edit i Format для  
побудови форми  
 
Якщо на формі планується розмістити елементи керування 

одного типу із схожими властивостями, пропонується спочатку 
встановити на формі один з цих елементів керування, визначити його 
властивості, потім за допомогою меню Edit (Cut,  Copy,  Paste,  
Delete) встановити або вирізати інші, і нарешті замінити деякі 
властивості (обов’язково імена).  

 За допомогою меню Format | Order| Bring to Front  - 
вказується, що, коли  присутнє перекриття двох елементів керування, 
виділений елемент керування,  розташовується зверху, а інший видно 
лише частково.  Пункт меню Format | Order| Send to Back – 
протилежний попередньому.  

Пункт меню Format | Align to Grid  вказує,  що елементи 
керування  прив’язані до сітки (на етапі виконання сітку не видно), а 
Format | Lock Control -  забезпечує фіксацію порядку слідування 
розмірів,  положення елементів керування. Крок cітки і деякі інші 
параметри можна змінити в пункті меню  Tools|Options.  
 

Використання вікна редактора коду  
 
Для того, щоб програма почала працювати, потрібно 

написати код,  який буде виконуватись у відповідь на подію. Подія  
пов’язана із елементом керування і їй відповідає процедура із назвою 
ім’я елементу керування_подія.  Редактор видає початок і кінець 
процедури.  Процедури  відділяються між собою лініями (якщо 
включена ознака Procedure Separator).  

 
‘ процедури, пов’язані з елементом керування 
Private Sub Command1_Click()         |                
| 
End Sub   
                                                
Private Sub Form1_Load() 
|     
End Sub  
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‘ процедура не пов’язана з елементом керування 
Sub Vidstan() 
|       
End Sub                                                          
 
При написанні коду редактор допомагає це робити,  

виконуючи такі функції:  
 пропускає інтервал на початку нового рядка; 
 відслідковує код і миттєво повідомляє про помилку під час 

набору; 
 замальовує коментар у зелений колір; 
 замальовує ключові слова в голубий колір; 
 коректує перші літери в іменах (робить їх великими); 
 приводить до стандарту оформлення операторів (встановлює 

необхідні пробіли).  
 

Роботою редактора можна керувати за допомогою 
Tools|Options|Editor. Наприклад,  вибрати інші кольори, інший 
шрифт, відмінити автоматичний контроль помилок під час написання 
коду.  

Запуск програми на виконання відбувається за допомогою 
<F5>, або Run|Start. Є також піктограма на панелі інструментів. У 
Visual Basic  передбачено покрокова відладка програми,  перегляд 
деяких виразів та змінних,  паузи,  встановлення точок переривання і 
т. ін.  Для цього є відповідні піктограми на панелі інструментів.  

Мова програмування 

 
Програми в VB являють собою послідовність інструкцій. 

Інструкцією називається синтаксично повний компонент програми, 
що представляє собою операцію, опис або визначення. Звичайно 
інструкція представляє один логічний рядок, але допускається 
використання декількох інструкцій в одному рядку, розділених 
двокрапкою. Якщо інструкцію треба перенести на наступний рядок, 
то при цьому ставлять символ «_». Інструкції можуть містити 
ключові слова й оператори, змінні і константи, вирази і т.п. 
 Існує три типи інструкцій: 
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 Інструкції оголошення. Такі інструкції використовуються для 
оголошення процедур, масивів і констант. У них також задається 
область видимості.  

 Виконувані інструкції. Інструкції виконують які-небудь дії. 
Наприклад, виконання   методу, функції і т.д. 

 Інструкції присвоювання. Вони присвоюють значення або 
результат виконання функції, змінної або константі.  

У VB існує два основних типи інструкцій присвоювання Let і 
Set. Інструкція Let використовується в тому випадку, коли потрібно 
присвоїти значення виразу змінній або властивості. Її структура має 
такий вигляд: 

[Let] ім'я змінної = вираз 
 Значення виразу може бути присвоєно тільки в тому випадку, 
коли типи змінної і виразу сумісні. Наприклад, не можна присвоїти 
рядковій змінній значення виразу, що є числовим. 
 Інструкція Set присвоює посилання на об'єкт змінній або 
властивості об'єкта. При цьому змінній присвоюється вираз або 
значення, що повертається функцією. Структура інструкції Set має 
такий вигляд: 

 Set змінна = [New] вираз | Nothing 
 New – необов'язковий елемент. Це головне слово 
використовується при описі для створення нового неявного 
екземпляра об'єкта. Якщо змінна містить посилання на об'єкт, то при 
новому присвоєнні це посилання звільняється. 

Вираз - обов'язковий елемент, що складається з імені об'єкта, 
змінної відповідного типу, функції або методу, що повертають об'єкт 
того ж типу. 
 Nothing – необов'язковий елемент, що розриває зв'язок 
елемента з об'єктом. При цьому змінна одержує значення Nothing. 
 

Основні типи даних 
 

Ключове слово Суфікс Розмір 
(байти) 

Діапазон 

BOOLEAN 
(логічне) 

 1 true, false 

BYTE (ціле) % 1 0..255 
INTEGER (ціле) % 2 -32768.. 32767 
LONG (довге 
ціле) 

& 4 -2 147 483 648.. 2 147 483 647 
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SINGLE (дійсне)  ! 4 -3.4*1038.. 3.4*1038 
DOUBLE (довге 
дійсне) 

# 8 +4.94*10-324.. +1.79*10308 

CURRENCY 
(грошова 
одиниця) 

@ 8 922337203685477.5808.. 
922337203685477.5807 

DATE (дата/час)   від 1 січня 100 року до 31 
грудня 9999 року 

STRING (рядок 
фіксованої   
довжини)  

$ 4 0.. 65536 байт 

OBJECT (об’єкт)   Будь-яке посилання на об’єкт 
VARIANT 
(довільний тип) 

  Встановлює тип даних в 
залежності від вмісту (Null, 
Error, числовий до Double, 
String, Object чи масив) 

 
Окрім вбудованих типів даних, таких як Integer, Long и т.д. 

Visual Basic підтримує також типи даних, визначені користувачем. 
Вони можуть бути створені як на основі вбудованих типів даних, так 
і на основі раніше визначених користувачем. 

Для визначення користувацького типу даних 
використовується ключове слово Type: 

 
[Public | Private] Type <Ім’я_типу> 

  <Елемент1>[([Розмірність ])] As <Тип> 
 [<Елемент2>[([Розмірність ])] As <Тип> ] 
 . . . 
 [<ЕлементN>[([Розмірність ])] As <Тип> ] 

End Type 
 

Опис змінних 
Для завдання опції явного оголошення змінних (що 

рекомендується) необхідно включити оператор Option Explicit у 
секцію General (Declarations) коду. Для автоматичного включення в 
код оператора Option Explicit треба відкрити діалогове вікно Options 
(команда меню Tools | 0ptions...) і на вкладці Editor установити 
прапорець Require Variable Declaration. 

Для визначення змінної найчастіше використовують ключове 
слово Dim.  
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Синтаксис: 
 
             (Public | Dim | Private| Static) <Ім’я_змінної> [As <Тип>] 

 
Всі змінні можна  поділити на три великі групи: 
 локальні – доступні тільки в даній процедурі. 

Визначаються всередині процедури чи функції; 
 контейнерні – доступні для даної форми, модуля чи 

класу. Визначаються в секції Generаl (Declarations); 
 глобальні – доступні у всіх модулях і процедурах 

проекту. Визначаються в секції Generаl модуля. При 
цьому використовується зарезервоване слово Public. 

 
Наприклад, 
 
Public А Аs Integer 
Dim S As String 
Dim I, J As Byte, B As Date 
Dim FirstName$                                 ‘ Змінна FirstName типу String 
Dim D                                         ‘ Змінна типу Variant 
Dim С(50) As Single                 ‘ Одновимірний масив дійсних чисел 
Dim X(5 to 20) As Single           ‘ Одновимірний масив дійсних чисел 
Const Pi =3.1415926535897932           ‘ Опис константи 
 
Для оголошення констант використовується оператор Const. 
 
Синтаксис: 
 

[Public | Private] Const <Ім’я _константи>_ 
 [As <Тип>]= константний_ вираз 

 
 

Масиви  
 

У Visual Basic можуть бути оголошені як статичні, так і або 
динамічні масиви. В оголошенні статичного масиву вказуються 
границі індексів для кожного виміру: 

 
(Dim | Public | Static) <ім'я_змінної> _ 

(нижня_гр To верхня_гр,..) [As тип_даних],... 
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Динамічний масив оголошується без зазначення границь 
індексів і числа вимірів: 

 
(Dim | Public | Static) <ім'я_змінної>() As тип_даних,... 
 
Надалі за допомогою оператора ReDim встановлюється або 

змінюється його структура: 
 

ReDim [Preserve] ім'я_змінної(нижня_гр To верхня_гр,..),... 
 
Використання ключового слова Preserve дозволяє зберегти 

вміст масиву при зміні його структури. Однак у цьому випадку 
можна змінювати тільки верхню границю останнього виміру. 

Змінній, яка описує динамічний масив, може бути присвоєне 
значення змінної, що відповідає статичному або динамічному 
масиву. 

Основні числові операції 
Функція   Короткий опис  

ABS(X) Повертає абсолютне значення 
ATN(X) Повертає значення тригонометричного арктангенса 
COS(X) Повертає значення тригонометричного косинуса 
EXP(X) Повертає  e  в степені Х 

FIX(X) Заокруглює до цілого 
INT(X) Перетворює числовий вираз у ціле число 
LOG(X) Повертає значення натурального (за основою e ) 

логарифма.  
RANDOMIZE 
[(N)]  

Встановлює початкове значення  для  генератора 
випадкових чисел 

RND[(X)] Повертає псевдовипадкове число 
ROUND(X[,Y]) Заокруглює Х до заданої аргументом Y точності 
SGN(X) Повертає знак числового виразу 
SIN(X) Повертає значення тригонометричного синуса 
SQR(X) Повертає значення квадратного кореня 
TAN(X) Повертає значення тригонометричного тангенса 

 
Основні символьні операції 

Функція   Короткий опис  
ASC (S) Повертає ASCII код першого символу рядка 
CHR(N) Перетворює ASCII код в односимвольний рядок 
HEX(N) Перетворює число в  шістнадцятковий  символьний  

еквівалент 
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INSTR 
([N,]S1,S2) 

Повертає номер позиції першого входження підрядка S2 в 
рядок S1, починаючи з  N-ого символу 

INSTRREV 
(S1,S2 [,N]) 

Повертає номер позиції першого входження підрядка S2 в 
рядок S1, починаючи з  N-ого символу з кінця рядка 

JOIN(A[,S]) Повертає рядок, створений об’єднанням рядків, що є 
елементами одновимірного масиву А, розділений 
символом S 

LCASE(S) Повертає рядок, який складається тільки з  малих  букв 
LEFT(S,N) Повертає N лівих символів у рядку 
LEN(S) Повертає довжину рядка 
LTRIM(S) Повертає рядок без пробілів зліва 
MID(S,N[,M]) Повертає символьний підрядок рядка S, починаючи з 

позиції N довжиною M символів 
OCT(N) Перетворює число у   вісімковий символьний  еквівалент 
REPLACE 
(S,S1,S2) 

Повертає рядок S, в якому послідовність символів S1 
замінюється послідовністю символів S2 

RIGHT(S,N) Повертає N правих символів рядка 
RTRIM(S) Повертає рядок без пробілів справа 
SPACE(N) Повертає рядок, який складається з n пробілів 
STR(X) Повертає символьний еквівалент числа 
STRCOMP 
(S1,S2) 

Повертає результат порівняння двох рядків (-1 – S1 
менше S2; 0 – S1 дорівнює S2; 1 – S1 більше S2; Null – S1 
або  S2 дорівнює Null ) 

STRING(N,M) Повертає рядок із N символів, код кожного з яких 
дорівнює M 

STRING(N,S) Повертає рядок із N символів, кожний з яких дорівнює 
першому символу рядка S 

TRIM(S) Повертає рядок без перших і останніх пробілів 
UCASE(S) Повертає рядок, який складається тільки з  великих  букв 
VAL(S) Повертає числовий еквівалент рядка 

Примітка: N,M - вирази цілого типу, X - вирази дійсного 
типу, S,S1,S2 - вирази рядкового типу. 
 

Основні операції для роботи з масивами 
Функція   Короткий опис  

ARRAY(А) 
Повертає масив типу Variant, елементами якого є величини 
із заданої послідовності А. Наприклад: ARRAY(10, 20, 30) 

ISARRAY(А) Перевіряє чи є змінна А масивом (true, false) 
LBOUND(A) Повертає найменше допустиме значення індексу масиву А 
UBOUND(A) Повертає найбільше допустиме значення індексу масиву А 
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Оператори управління програмою 
 

Оператор  DO…LOOP 
 
Призначення:  Оператор DO…LOOP - цикл з умовою у верхній або/і в 

нижній частині циклу. 
 
Синтаксис:     DO[(WHILE | UNTIL)Умова] 

 . . . 
 Оператор[и] [EXIT DO] 
 . . . 
             LOOP [(WHILE | UNTIL) Умова] 

 
Коментар:  Умова - числовий вираз, в якому значення, що не дорівнюють  

нулю, позначаються TRUE,  а  нульові значення - FALSE. 
Оператор DO…LOOP  використовується  для побудови циклів 
для всіх випадків.  Він дозволяє  створювати цикли  з умовами 
у верхній частині циклу, в нижній,  в обох частинах  або в 
жодній з них. Оператор DO повинен бути спареним з 
оператором LOOP в нижній частині циклу. Ключове слово 
WHILE використовується, якщо  необхідно  повторити цикл у 
випадку, коли умова  набуває значення TRUE. Ключове слово 
UNTIL викликає зворотний ефект, тобто  цикл буде закінчено, 
якщо умова - TRUE, і повторено у випадку FALSE. Комбінація 
EXIT DO дає можливість передчасно вийти з циклу. 

 

Оператор While…Wend 
 
Призначення:   Оператор WHILE…WEND - цикл з умовою.  
 
Синтаксис: WHILE  Умова 

 . . . 
 Оператор[и] 
 . . . 
 WEND 

 
Коментар:   В Visual Basic цикл WHILE…WEND використовується тільки 

для сумісності з іншими діалектами Basic, а також для сумісності 
з більш ранніми версіями Visual Basic, в яких не було оператора 
DO...LOOP. Принцип його дії такий же, як і цикла DO 
WHILE...LOOP. Тому замість нього краще використовувати 
DO...LOOP. Крім того, для циклу WHILE…WEND немає 
оператора дострокового виходу типу Exit: 
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Оператор FOR…NEXT 
 
Призначення:   Оператор FOR…NEXT  визначає цикл, який  автоматично   

збільшує або зменшує змінну циклу. 
 
Синтаксис: FOR  Змінна = x TO y [Крок  z] 

 . . . 
 Оператор[и] [EXIT FOR] 
 . . . 
 NEXT [Змінна] 

 
Коментар:  Змінна - це лічильник  циклу, а x, y та z - це числові вирази, які 

визначають початкові та кінцеві умови  циклу ( x - початкове, а 
y - кінцеве значення лічильника,  z - необов'язкове значення 
кроку приросту лічильника). Виконання операторів між FOR і 
NEXT повторюється. З кожним проходженням через цикл  
значення змінної збільшується на  величину кроку приросту z. 
Якщо  z не вказується, то крок  приросту вважається  таким, що 
дорівнює 1. Цикл завершується, коли змінна лічильника буде 
більша або рівна y (або, для від'ємного x, менша або 
дорівнювати y). Цикли  FOR…NEXT виконуються  швидше за 
все з цілочисловими параметрами:  змінною лічильника і 
константами x, y та z. Тіло циклу повністю пропускається,  
якщо початкове значення x більше y або, якщо z - від'ємне, а x 
менше y. Цикли FOR…NEXT можуть знаходитися в межах 
інших циклів FOR…NEXT  (вкладеність циклів). У такому 
випадку необхідно слідкувати, щоб у кожного циклу була своя 
змінна лічильника і щоб внутрішній цикл закінчувався 
оператором NEXT до появи NEXT зовнішнього циклу. 
Комбінація EXIT FOR дає можливість передчасно вийти з 
циклу. 

 

Оператор  For Each… In…Next 
Призначення: Оператор For Each…In…Next визначає цикл, який  

повторюється для кожного об’єкту з деякого набору об’єктів.  
Існують колекції об’єктів. 

 
Синтаксис: FOR  EACH Змінна  IN  Група 

 . . . 
 Оператор[и] [EXIT FOR] 
 . . . 
 NEXT [Змінна] 
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Коментар: Група – це колекція об’єктів або ім’я масиву. Коли групою є 
масив, змінна може бути тільки типу Variant. Виконання 
операторів між FOR і NEXT повторюється для кожного об’єкту з 
групи. Комбінація EXIT FOR дає можливість передчасно вийти з 
циклу. 

 

Оператор  IF…THEN 
Однорядковий оператор IF…THEN 
Призначення:  Оператор IF тестує умови та змінює хід виконання програми 

відповідно до заданих умов. 
 
Синтаксис:     IF  умова[,] THEN оператор(и)  [ELSE  оператор(и)] 
 
Коментар: Умова - це цілочисловий вираз. Якщо умова набуває значення  

TRUE (не дорівнює нулю), то виконуються оператор(и), які 
йдуть за THEN і перед необов'язковим ELSE.  Якщо вираз 
набуває значення FALSE (нульовий  результат), тоді 
виконуються оператор(и), які йдуть за ELSE. Якщо 
необов'язковий ELSE пропущено, то виконується наступний 
рядок програми. Оператор IF із спорідненими операторами,  
включаючи ті, що йдуть після ELSE, повинні  з'являтись на 
одному й тому ж логічному рядку. 

 
Блочний оператор IF…THEN 
Призначення:    Блок IF створює серію операторів IF. 
 
Синтаксис:       IF  Умова[,] THEN 
                             . . . 
   Оператор(и) 
   . . .  
                             [ELSEIF  Умова [,] THEN 
   . . . 
   Оператор(и)] 
   . . . 
   [ELSE 
   . . . 
   Оператор(и)] 
    . . . 
   END IF 
 
Коментар:  Блок IF дозволяє багаторазові тести в багатьох рядках. При 

виконанні блока операторів IF  спочатку перевіряється  
істинність виразу  в  операторі IF.  Якщо  результат - FALSE, 
то кожний  з наступних операторів ELSEIF перевіряється по 
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порядку (операторів ELSE IF може бути скільки завгодно).  Як 
тільки  підтверджується істинність однієї з умов,  виконуються  
оператор(и),  пов'язані з цією умовою ключовим словом THEN, 
і перевірка умов  закінчується (END IF). Оператор(и) після 
необов'язкового  ELSE  виконуються,  якщо  жодна   з  
попередніх умов не виконалась. Після ключового слова THEN 
у рядку блока IF не може бути більше нічого. За цією  ознакою 
компілятор  відрізняє  блок   IF  від  звичайного  оператора IF.  
Аналогічно - після  ключового слова ELSE  оператори не 
пишуться. Оператори блока IF допускають вкладення, тобто  
довільний  оператор блока після  довільного THEN може 
містити блоки IF. Оператори блока IF повинні  закінчуватись 
комбінацією  END  IF. 

 

Оператор GOTO 
Призначення:   Направляє  хід програми на оператор, який ідентифікується 

міткою. 
Синтаксис: GOTO мітка 
Коментар:  Мітка - ціле число, за яким йде пробіл. 
 

Оператор ON…GOTO 
Призначення:  ON…GOTO  спрямовує  виконання програми одним із  

шляхів у  залежності від  значення числового виразу. 
 
Синтаксис:     ON M GOTO мітка [,мітка]... 
 
Коментар: М - це цілочисловий вираз, значення якого визначає порядковий 

номер мітки в списку, на  яку   буде  передано управління. 
Якщо мітки  з таким  номером не існує, управління буде  
передано   наступному оператору. 

 

Оператор SELECT…CASE 
Призначення:  Оператор SELECT…CASE  використовується для 

більш зручного запису вкладених  розгалужень. 
 
Синтаксис:     SELECT  вираз 
 CASE список тестів 
              Оператор(и) 
 [CASE список тестів 
  Оператор(и)] 
 [СASE ELSE 
  Оператор(и)] 
              END SELECT 
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Коментар: В залежності від значення виразу, який може бути 

символьним або числовим, виконуються оператори з того 
розділу CASE, у списку тестів якого присутнє значення 
виразу. Список  тестів – це  один або декілька  тестів, 
розділених комами, які виконуються над виразом. Усі 
тести в списку  оператора SELECT повинні бути одного 
й того же типу і співпадати з  типом виразу. Тести  
містять перевірки на рівність,  нерівність,  більше, 
менше,  діапазон (від - до). 

 

Процедури і функції 

 
У Visual Basic, як і в багатьох інших мовах програмування, 

весь програмний код знаходиться всередині підпрограм, які можуть 
бити процедурами або функціями. 
 

Процедури 
 
Синтаксис:      [Public | Private] Sub <ім’я_процедури>([<аргументи>]) 
                            <оператори_процедури> 
                           End Sub 
 

Процедури можуть викликатись чи самим Visual Basic 
(процедури обробки подій), чи іншими процедурами. При цьому 
обробники подій реалізуються як процедури. Ім’я процедури 
обробки події складається із імені об’єкта та імені події: 

 
Private Sub Commandl_Click() 
 | 
End Sub 
 

Можна створювати і власні процедури (загальні процедури). Для 
цього потрібно перейти в секцію General(Declaration). У вікні коду 
ввести Sub, потім ім’я, і натиснути клавішу [Enter]. Після цього 
з’явиться нова процедура: 

Sub Name() 
| 
End  Sub 
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На відміну від функції, процедура може повертати декілька 
значень. 

Передача необхідних даних в процедуру для їх зміни чи 
виконання певних операцій, здійснюється за допомогою аргументів. 
Аргументи можуть передаватись в процедуру як посилання чи як 
значення, і мати певний тип, наприклад, Sub MyExam(V1 As Integer, 
V2 As String). При передачі змінної як посилання значення, яке 
повертає процедура, може бути змінене. Для явного представлення 
аргументу як посилання використовується ключове слово ByRef (по 
замовчуванню). Для передачі аргументу як значення 
використовується обов’язкове ключове слово ByVal (значення 
аргументу не змінюється). Для процедур обробки подій аргументи 
звичайно встановлює Visual Basic. 
Наприклад: 
 

Private Sub Command1_ MouseMove(Button As Integer, _ 
Shift As Integer, X As Single,Y As Single) 

| 
End Sub 

 

Функції 
 
Синтаксис:    [Public | Private] Function <ім’я_функції>([<аргументи>])_ 
 [As <тип_що_повертається>] 
                            <оператори_функції> 
                           End Function 
 

Функція побудована так само, як процедура. Однак є одна 
відмінність: результатом роботи функції є значення, яке вона 
повертає. Кожна функція завжди повертає тільки одне значення. 

Є деякі відмінності при звертанні до процедур та функцій. 
При звертанні до функцій аргументи вказуються в дужках. Значення, 
яке повертається, повинно бути присвоєне змінній, тому функція 
викликається наступним чином: 
 

Змінна = Функція ([Аргумент1, Аргумент2, ...]) 
 

В процедурах же аргументи не беруться в дужки. Немає також і 
значення, яке повертається: 
 

Процедура [Аргумент1, Аргумент2, ...] 
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Процедуру можна викликати, використовуючи  інструкцію Call. У 
такому випадку аргументи  беруться в дужки. 
 

Call Процедура( [Аргумент1, Аргумент2, ...]) 
 
Створена процедура чи функція може бути викликана із іншої 

процедури чи функції. Для загальних процедур виклик може 
здійснюватись із будь-якого місця додатку, а для решти процедур 
тільки із контейнера, в якому знаходиться процедура. 
 

Вбудовані діалоги Visual Basic  
 
Вікна діалогу вбудовані в Visual Basic  і являють собою 

оператори або функції мови. Існує два стандартні вікна діалогу – 
вікно повідомлень (MessageBox) і вікно  вводу  (InputBox): 

 Вікно вводу створюється функцією InputBox(). 
 Вікно повідомлень створюється оператором MsgBox 

або функцією MsgBox(). 
 

Вікно InputBox 
 
Елемент керування TextBox (текстове поле) використовується  

для вводу різної інформації. Але інколи потрібно ввести тільки деяку 
скорочену інформацію. Для вводу невеличких фрагментів тексту 
Visual Basic  пропонує функцію  InputBox. Вікно Input Box 
складається з чотирьох елементів: 

 
 Рядок заголовку; 
 Запрошення до вводу (Prompt); 
 Поле вводу із значенням, яке пропонується за 

замовчуванням; 
 Дві кнопки (OK та Cancel).  

 
Функція виклику вікна InputBox  має наступний синтаксис із 

відповідними іменованими аргументами: 
 

Рядок_вводу =InputBox (Promt[, Title] [,Default]_ 
[,Xpos][,Уроs] [,Helpfile,Context]) 
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Параметр Promt визначає текст, який відображується в 
діалоговому вікні як запрошення. Title відповідає за написання 
заголовку (якщо цей параметр не вказаний, то відображається назва 
додатку). Параметр Default визначає рядок вводу по замовчуванню, 
яке відображується  у полі для введення. Параметри  Xpos та Yроs 
вказують координати верхнього лівого кута вікна. По замовчуванню 
вікно відображається  посередині екрану. Параметри Xpos та Yроs 
потрібно використовувати разом: 

 
strReturn= InputBox(“Питання”, “Заголовок”, “Задане значення”) 
if strReturn=”“  Then Exit Sub 

 

 
 

Функція InputBox має ще два необов’язкових параметри – 
HelpFile та Context, які дозволяють відкривати певні файли 
довідкової системи. 

 
   
Вікно MsgBox 

 
Для виводу різних повідомлень є вікно, подібне InputBox, – 

MsgBox. Майже всі додатки Windows використовують MessageBox, 
бо цей компонент входить до Windows, а Visual Basic тільки дає 
можливість його виклику. Вигляд вікна MessageBox може бути 
різним, але в нього завжди входять: 

 текст повідомлення; 
 заголовок; 
 піктограма; 
 набір кнопок. 

MessageBox можна викликати як команду і як функцію. 
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Синтаксис команди: 
MsgBox Promt [, Buttons] [,Title] [,Helpfile, Context] 

 
Синтаксис функції: 

Значення_ яке_ повертається=MsgBox(Promt[,Buttons] [,Title]_ 
 [,Helpfile, Context]) 

 
Приклади: 

 
`команда 
MsgBox “Привіт”, vbExclamation, “Привітання”  
 
`функція 

ret=MsgBox(“Продовжити ?”, vbYesNo+ vbQuestion, “Закінчення”)   
 

   
 

Параметри Promt,Title, Helpfile, Context мають такий же зміст, 
як і в функції InputBox. Параметр Buttons визначає зовнішній вигляд 
MessageBox. Значення параметру формується з декількох частин, які 
можна додавати: 

 
Buttons=Button+Icon+Default+Modal+Extras+Extras 
 

Для категорій  параметра Button, Icon, Default та Modal можна 
використовувати тільки одну з допустимих констант. А для категорії 
Extras допустиме використання комбінації значень. 

У таблицях перелічені всі константи, які визначають 
сполучення кнопок і позначок у вікні повідомлень Visual Basic. Щоб 
отримати, наприклад, вікно повідомлення з кнопкою OK і позначкою 
критичного повідомлення, другий параметр оператора MsgBox 
повинен представляти собою суму двох констант: vbOKOnly та 
vbCritical – це просто числа 0 та 16, імена їм присвоєні тільки для 
зручності програміста). 
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Коди сполучення кнопок у вікні повідомлення 

Ім’я константи Числове 
значення 

Сполучення кнопок 

vbOKOnly 
vbOKCancel 
vbAbortRetryIgnore 
vbYesNoCancel 
vbYesNo 
vbRetryCancel 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

OK 
OK таCancel 
Abort, Retry, Ignore 
Yes, No, Cancel 
Yes та No 
Retry та Cancel 

 
Коди позначок у вікні повідомлення 

Ім’я константи Числове 
значення 

Позначка 

vbCritical 
vbQuestion 
vbExclamation 
vblnformation 

16 
32 
48 
64 

Критичне повідомлення 
Запитання 
Попередження 
Інформація (до відому) 

 
Функція MsgBox() вимагає того ж складу параметрів, що й 

оператор  MsgBox. Єдина різниця між ними в тому, що функція 
повертає значення, завдяки якому можна визначити, яку з кнопок 
вікна обрав користувач. 

Значення функції MsgBox(), що повертається, має 
інформацію про те, яку кнопку у вікні повідомлення обрав 
користувач. Список можливих значень, які повертаються  наведено в 
таблиці. Наприклад, якщо функція MsgBox() повернула vbYes, то 
була натиснута кнопка Yes. 

 
 Можливі значення, які повертаються функцією MsgBox() 

Ім’я константи Числове значення Обрана кнопка 
vbOK 
vbCancel 
vbAbort 
vbRetry 
vbIgnore  
vbYes 
vbNo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

OK 
Cancel 
Abort 
Retry 
Ignore 
Yes 
No 

 
Кнопка Default (кнопка яка є активною по замовчуванню) має 

визначатися таким чином, щоб при випадковому натисненні  клавіші 
[Enter] дії, які реалізуються в процесі обробки натиснення кнопки по 
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замовчуванню, не могли би нанести великої шкоди. Наприклад, не 
варто у вікні із питанням „Знищити всі внесені зміни?” (Так, ні) 
назначати кнопку ”Так” кнопкою по замовчуванню. 

Вікно MessageBox використовується також для того, щоб 
повідомити користувачу про результати  виконання програмою 
певних дій. Варто виводити тільки ті повідомлення, які дійсно 
важливі, наприклад, при невиконанні важливої операції. 

Об'єкти, класи, колекції 

Клас – це іменований блок коду, що містить формалізований 
опис властивостей та методів. Об’єкт – це створюваний 
програмістом екземпляр (змінна) класу. 

Визначені у складі класу змінні, процедури та функції  
називають загальним терміном  –атрибути. Атрибути даних – це 
властивості.   

Властивості – це ті ж  змінні, за винятком того, що при 
зверненні до властивості, необхідно обов’язково вказувати 
найменування об’єкта (екземпляра), якому вона належить. 

Процес та результат оголошення атрибутів класів називається 
інкапсуляцією. 

Об'єктами є форма і елементи керування, поміщені на форму. 
Існують також глобальні об'єкти VB. 
 

Глобальні об'єкти VB 

Об'єкт Опис 

App Додаток, містить відомості про програму, що виконується 

Clipboard Забезпечує доступ до буфера обміну Windows і дозволяє 
програмі обмінюватися даними з іншими додатками. 

Debug Налагодження. Призначений для полегшення пошуку помилок 

Err Містить інформацію про помилки періоду виконання. 

Error Використовуэться для налагодження додатків, що працюють з 
базами даних 

Printer Дозволяє звертатися до принтера, як до об'єкта 

Screen Дозволяє звертатися до екрана, як до об'єкта 
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Об'єкти мають властивості. Значення властивостей можуть 
бути задані на етапі візуального програмування, а також можуть бути 
змінені кодом при виконанні додатка. 

Більшість об'єктів, крім властивостей, також  мають методи. 
Метод дозволяє виконати певну дію з об'єктом. 

Приклади методів 

Ім'я 
методу 

Призначення 

Circle Дозволяє намалювати на поверхні форми або елемента 
керування  PictureBox  коло, еліпс і сектор 

Cls  Видаляє з поверхні форми або об'єкта PictureBox результати 
графічного і текстового виводу 

Move Переміщає об'єкт у точку з заданими координатами 
PSet Малює точку заданого кольору з заданими координатами на 

поверхні форми або елемента керування  PictureBox 
SetFocus Переміщає фокус клавіатури на даний об'єкт 
Show Відображає форму на екрані 
Size Змінює розміри об'єкта 

 

До методів об'єкта можна звернутися точно так, як і до 
властивостей: 

Ім'я_об’єкту.Ім'я_Властивості 

Ім'я_об’єкту.Ім'я_Методу 

При виклиці методу часто використовуються параметри. 

Основна ідея об'єкта полягає в тому, що деякі дані і код, 
призначений для роботи з цими даними, поєднуються в єдине ціле. 
Це об'єднання називається інкапсуляцією. Зовнішній код може 
взаємодіяти з об'єктом через його властивості, методи і події. 

Клас являє собою шаблон об'єкта. А об'єкт у цьому зв'язку – 
це одна з копій, створених по заданому класом шаблону. За 
аналогією зі змінними клас можна розглядати як тип, а об'єкт, як 
змінну цього типу. 

Об’єкто-зорієнтовані мови (С++) підтримують інкапсуляцію, 
поліморфізм і успадкування. VB підтримує інкапсуляцію, частково 
підтримує поліморфізм, але не підтримує успадкування. 
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Можливе оголошення змінної об'єктного типу, значенням 
якої є об'єкт. Синтаксис оголошення такої змінної: 

(Public|Private|Dim) Ім’яЗмінної As [New] Ім’яОб’єктногоТипу 

 

Як об'єктний тип рекомендується замість загальних типів 
Object і Control застосовувати по можливості конкретні класи (такі 
як, наприклад, Label або TextBox). У цьому випадку додаток буде 
працювати швидше. Список конкретних класів можна побачити у 

вікні Object Browser, яких можна відкрити, клацнувши на кнопці 
на панелі інструментів. 

Приклади оголошення змінних об'єктного типу: 

Dim a As Object 

Dim b As Control 

Dim c As Label 

 

Застосування необов'язкового зарезервованого слова New 
означає необхідність створення нового керуючого елемента 
зазначеного типу. 

Щоб змінна об'єктного типу містила посилання на об'єкт, 
варто скористатися інструкцією, що має синтаксис: 

Set Ім’яЗмінної = [New] Посилання 

 

Якщо посилання вказує на неіснуючий об'єкт, то 
застосування необов'язкового зарезервованого слова New призведе 
до створення нового об'єкта. 

 

Колекції 
Колекція – це індексована структура даних, що має вбудовані 

можливості  додання елементів, їх видалення та ітеративної обробки. 
Колекції можуть містити дані стандартних та користувацьких типів, 
а також об’єкти класів. Колекції можуть бути однорідними та 
неоднорідними, тобто містити елементи даних різних типів. 
Додаткові можливості, що надаються колекціями, - це вбудовані  
засоби зміни розмірів та обробки помилок. Колекція у свою чергу є 
об'єктом, вона має властивості і методами. Так властивість Count 
містить кількість об'єктів колекції. 
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Деякі методи колекцій 

Ім'я методу Призначення 

Item Дозволяє вибрати об'єкт у колекції 

Add Включає об'єкт до складу колекції 

Remove Виключає об'єкт зі складу колекції 

Колекція повинна бути оголошена програмістом із застосуванням 
синтаксису: 

(Public|Private|Dim) Ім’яКолекції As New Collection 

Для роботи з елементами колекції в VB передбачена інструкція 
циклу For Each … In … Next, розглянута вище. 

Приклад. Оголошено колекцію і три змінні, котрі включені в 
колекцію. Потім  уся колекція роздруковується. 

 

Private Sub frmMy_Load() 

Dim List As New Collection 

Dim i As Integer 

Dim s As Single 

Dim st As String 

Dim v As Variant  

i = 3 

s = 1.5 

st = "Test" 

List.Add  st: List.Add  s: List.Add  i 

For Each  v  In List 

Print v, 

Next 

End Sub 

 Результат роботи програми:      . 
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У VB визначені дві вбудовані колекції об'єктів, до яких 
можна звертатися без їхнього оголошення: 

 Forms. У цю колекцію включені всі завантажені форми 
проекту. 

 Controls. Колекція включає всі керуючі елементи усіх форм. 

 

Приклад. Процедура, яка робить текст на всіх мітках червоним. 

 

Private Sub cmdRed_Click() 

Dim MyLabels As New Collection 

Dim MyLabel As Control 

 

For Each MyLabel In Controls 

If TypeOf MyLabel Is Label Then 

MyLabels.Add MyLabel 

End If 

Next 

 

For Each MyLabel In MyLabels 

MyLabel.ForeColor = RGB(255, 0, 0) 

Next 

End Sub 

 

Перший цикл у цій програмі переглядає всі керуючі елементи 
проекту. Якщо керуючий елемент - мітка, то він включається в 
колекцію MyLabels. Другий цикл переглядає всі елементи колекції 
MyLabels і встановлює червоний колір тексту для кожного елемента 
цієї колекції. 

Приклад проекту зі стандартними 
елементами керування 

 
Задача. У текстовому полі ввести елементи масиву, розділені 
пробілами. Вивести максимальний елемент. 
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Private Sub cmdMax_Click() 
        Dim s As String, i, n, k As Byte 
        Dim a(20), max As Integer 
        s = Trim(txtMas.Text) + "_"  ‘добавлення пробілу в кінець 
        'Знищення лишніх пробілів 
        i = 1 
        While i <> 0 
            i = InStr(s, "_ _") 
            s = Replace(s, "_ _ ", "_") 
        Wend 
        'Формування масиву чисел з рядка 
        k = 1 :  n = 1 
        Do 
            i = InStr(k, s, "_") ‘пошук пробілу, починаючи  з позиції k 
            If i <> 0 Then 
                a(n) = Val(Mid(s, k, i - k)) ‘виділення числа 
                k = i + 1 
                n = n + 1 ‘номер наступного елемента масиву 
            End If 
        Loop While i <> 0 
        'Знаходження максимуму в масиві чисел 
        max = a(1) 
        For i = 2 To n - 1 
            If max < a(i) Then max = a(i) 
        Next 
        'Вивід максимуму  
        lblMax.Visible = True 
        lblMax.Caption = "Mаксимум  " + Str(max) 
       End Sub 
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Графічні методи та елементи керування 

 
Розміщення довільного графічного об’єкту на формі 

характеризується двома координатами – Left (координата по осі Х) і 
Top (координата по осі Y). Розміри самого об‘єкта характеризуються 
властивостями Height (висота) i Width (ширина). Початок координат 
знаходиться у лівому верхньому куті форми. 

У Visual Basic включений набір методів, які дозволяють 
програмними засобами створювати в полі форми найпростіші 
графічні елементи (ліній, кола та їх похідні). 
 

Графічні методи 
Метод Line дозволяє створювати відрізки та прямокутники. 
 
Синтаксис:   <об’єкт>.Line [Step] (x1, y1) – [Step] (x2, y2), [<колір>], [B][F] 
 

 <об’єкт> – елемент керування Form, PictureBox чи Printer. 
 Step – необов’язкове ключове слово, що вказує на те, що 
координата точки відповідає позиції, яку визначають властивості 
CurrentX та CurrentY (координати на етапі виконання). 
 (x1, y1), (x2, y2) – координати початку та кінця відрізка чи 
діагоналі в прямокутнику. Якщо координати початку відсутні, то 
лінія починається з позиції, визначеної властивостями CurrentX та 
CurrentY. 
 <колір> – необов’язковий цілочисловий параметр, що визначає 
колір лінії (можна використовувати функції визначення кольору 
RGB чи QBColor). 
 B i F – дозволяють побудувати прямокутник (В), 
використовуючи координати (x1, y1) та (x2, y2) як початок та кінець 
його діагоналі, і заповнити його встановленим кольором (F). 

 
Приклад. Намалювати відрізок червоного кольору від лівого 
верхнього кута форми до правого нижнього. 
 

Form1. Line (0,0) – (ScaleWidth, ScaleHeight), RGB(255,0,0)     
 
Метод Circle дозволяє створювати кола, еліпси та дуги. 
 

Синтаксис:      <об’єкт>. Circle [Step] (x, y),  <радіус> [, <колір>, 
<поч_дуги_в_рад>,  <кінець_дуги_в_рад >, <стиск>] 
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<стиск> - визначає величину стиску кола. Якщо <стиск> дорівнює 1, 
то це – коло (за замовчуванням), якщо <стиск> більше 1, то 
одержимо еліпс, витягнутий по осі Y, якщо<стиск>  менше 1, то 
одержимо еліпс, витягнутий по осі X. 
 
Приклади.  У центрі PictureBox1 намалювати коло радіуса 400 
зеленим кольором. 
 

x= PictureBox1.ScaleWidth/2 
y= PictureBox1. ScaleHeight/2 
PictureBox1.Circle (x,y), 400, VbGreen  
       

Зобразити  фігуру, намальовану на рисунку. 
 
Circle (x,y), 1000,, -45*Pi/180, 25*Pi/180, 0.8  
           
Метод Pset дозволяє вставити у відповідний об’єкт графічну точку. 
Синтаксис:      <об’єкт>. Pset [Step] (x, y) [,<колір>] 
 
Приклад. Вивести точку з координатами (350,200) червоним 
кольором.  

Pset (350,200), QBColor(4) 
 

Метод Point повертає колір заданої точки. 
Синтаксис:      <об’єкт>. Point (x, y) 
 
Метод Cls дозволяє очистити форму чи поле малюнка від графічних 
та текстових елементів, створених в процесі виконання програми. 
Синтаксис:      <об’єкт>. Cls 
 
Метод Print використовується для виводу текстових даних. 
Синтаксис:      <об’єкт>. Print <інформація_для_виводу> 

Приклад. 
PictureBox1.Print "Hello, world" 
 
В проекті можна використовувати ефект анімації. З 

допомогою цього методу можна оживити зображення при виконанні 
довготривалих процесів. Анімація являє собою створення ефекту 
руху за рахунок швидкого відображення об’єкту, який рухається в 
системі координат форми. Для переміщення об’єктів у полі форми 
використовується метод Move, а для завдання проміжку часу, через 
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який відбувається відображення об’єкта, – елемент керування Timer. 
Цей метод бажано використовувати для об’єктів типу PictureBox. 
Синтаксис:      <об’єкт>. Move <left> [, <top>, <width>, <height>] 
 
 

Графічні елементи керування 
 

Елемент керування Line використовується для малювання 
відрізків різного кольору (BorderColor) і товщини (BorderWidth). 

За допомогою елемента керування Shape можна побудувати 
шість різних контурів: Rectangle (прямокутник), Square (квадрат), 
Circle (коло), Oval (овал), Rounded Rectangle (прямокутник із 
заокругленими кутами), Rounded Square (квадрат із заокругленими 
кутами). Ці фігури можуть служити основою для більш складних 
геометричних фігур, елементів анімації чи використовуватись для 
виділення об’єктів. 

Елемент керування PictureBox (вікно з малюнком) 
призначений для відображення малюнків та інших графічних 
об’єктів. Він є також елементом контейнером, тому його можна 
використовувати для об’єднання інших елементів. 

Властивості: 
 Align – задає положення PictureBox на формі; 
 AutoSize – визначає, чи будуть автоматично змінюватись розміри 
PictureBox для відображення малюнків різного розміру. 
 Picture – містить графічний об’єкт, що відображається. Це може 
бути растрове зображення (*.ВМР), піктограма (*.ІСО), метафайл 
(*.WMF) чи розширений метафайл (*.EMF), а також GIF- та JPEG-
файли. Для зміни властивості Picture при виконанні додатку 
використовується функція LoadPicture, для збереження зображення 
– функція SavePicture. 
Приклад. Picturel.Picture=LoadPicture("c:\windows\auto.bmp") 

Елемент керування  Іmage (зображення) також призначений 
для відображення малюнків. Але на відміну від PictureBox, він не є 
елементом-контейнером. Він не дозволяє малювати і не допускає 
групування об’єктів. Однак Іmage використовує менше ресурсів і 
перемальовує швидше, ніж PictureBox. 

Властивості: 
 Picture – визначає графічний об’єкт, що відображається. З його 
допомогою можна визначити малюнок, який відображається,  на 
стадії проектування чи при виконанні програми (LoadPicture). 
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 Stretch - визначає, як відображається малюнок. Якщо значення 
Stretch дорівнює True, то розміри малюнка змінюються до розмірів 
елемента керування Іmage. 

 

Приклад проекту з використанням графічних 
можливостей  

Задача. Організувати рух картинки з правого нижнього кута форми 
в лівий верхній кут.  

 
Private Sub cmdMove_Click() 
   Picture1.Visible = True:    Timer1.Enabled = True 
End Sub 
  
Private Sub Timer1_Timer() 
   If  Picture1.Top > 0 Then 
       Picture1.Move Picture1.Left – 50, Picture1.Top – 75 
   Else 
       Timer1.Enabled = False 
   End If 
End Sub 
 
Після натиснення командної кнопки cmdMove з’являється 

малюнок Picture1 і запускається таймер Timer1, тобто починається 
виконання процедури Timer1_Timer(). Малюнок Picture1 рухається 
на 50 одиниць вліво і на 75 – вгору з певним інтервалом часу 
(вказується у властивості Timer1.Interval в мілісекундах), поки не 
досягне верхнього краю форми. Після цього таймер відключається. 
 

Використання баз даних 

Доступ до баз даних у VB 
 

Однією з позитивних рис Visual Basic є можливість доступу 
до різноманітних баз даних через протокол Open Database 
Connectivity (ODBC) Windows. Доступ до найбільш розповсюджених 
типів баз даних може здійснюватись через ядро Microsoft Jet Engine, 
вбудоване у Visual Basic. Ця програма працює зі стандартними 
елементами керування DataControl. Елементи керування DataControl 
дозволяють продивитись і модифікувати базу даних без запису 
жодної стрічки з кодом. Вони також містять декілька методів, які 
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дозволяють без ускладнень записувати коди додаткових функцій. 
Записи з баз даних можна виводити і редагувати у звичайних 
елементах керування, наприклад, текстових полях TextBox, які 
з’єднуються (bind) з DataControl, і DataControl керує інформацією в 
цих вікнах. 

DataControl забезпечує зв’язок  між записами у базі даних і 
формою користувача. DataControl володіє властивостями, які 
забезпечують доступ до баз даних різноманітних типів, таблицям 
всередині кожної бази даних і до полів даних  всередині кожної 
таблиці. Для кожного DataControl необхідно встановити три 
властивості: 
 Connect – дозволяє задати тип бази даних, наприклад, Microsoft 

Access, dBASE або Lotus 1-2-3;       
 DatabaseName – задає шлях доступу до потрібної бази даних. 

Якщо активізувати цю властивість, то відкривається діалогове 
вікно,  де можна знайти і вибрати потрібний файл; 

 RecordSource – дозволяє задавати таблицю, яку потрібно 
з'єднати з DataControl.  

DataControl забезпечує можливість переміщення по записам 
бази даних за допомогою кнопок VCR-типу. Можна пересуватися 
вперед і назад, перестрибувати на початок сукупності записів або в її 
кінець. DataControl задає потрібну базу даних і зв'язує її з 
конкретною формою, але BoundControl дозволяють реально 
зобразити дані і редагувати їх. В якості BoundControl можуть бути 
використані десять елементів керування: DBCombo, DBList, DBGrid 
(права кнопка миші на палітрі компонентів, вибрати Microsoft 
DataBound Grid Control), Label, Check, TextBox, CheckBox, 
ComboBox, ListBox, PictureBox, Image. 

Встановлення зв'язку забезпечується встановленням 
відповідних властивостей DataSource i DataField (для DBGrid можна 
показувати не всі поля, а вибрати необхідні правою кнопкою мишки)  
для даного елемента керування. Властивість DataSource 
встановлюється у значенні імені DataControl. Властивість DataField 
встановлюється у значені імені того поля в базі даних, яке ми хочемо 
зобразити. 

Елементи керування BoundControl зображають дані 
поточного запису. Коли DataControl пересувається з одного запису на 
наступний, всі елементи керування BoundControl, зв'язані з цим 
DataControl, змінюються і зображають поля наступного запису. При 
переході до наступного запису, Visual Basic, автоматично записує в 
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пам'ять зроблені модифікації даних. Але ці зміни не 
запам'ятовуються на диску до тих пір, поки не закінчиться програма 
або, у протилежному випадку, не закриється файл бази даних. 
 

Вилучення записів 
Вилучення не є функцією, яка вбудована в DataControl. Воно 

навіть не є методом DataControl. Вилучення запису можна здійснити, 
використовуючи Data Access Object (DAO). Розглянемо коротко 
DAO.  

Jet Engine підтримує різні DAO-типи. При роботі з Data 
Control Jet Engine автоматично створює необхідні об'єкти DBEngine, 
Workspace, Database і Recordset. Функцію вилучення забезпечує 
об'єкт Recordset. 

Recordset – це об'єкт, який утримує всі записи бази даних, або 
всі записи, які отримані при виконанні запитів. Властивості і методи 
Recordset дають можливість маніпулювати набором записів, 
наприклад Delete, який вилучає поточний запис. (Сукупність всіх 
об'єктів, які належать Database, називається Recordset). 

Методи RecordSet: Delete, AddNew, UpdateRecord, MoveFirst, 
MoveNext, MovePrevious, MoveLast, FindFirst, FindNext, FindPrevious, 
FindLast. 

До об'єктів Database i Recordset можна звернутися, наприклад, 
по іменам Data1 і Data1.Recordset. Тому, щоб використати метод 
Delete об'єкта Recordset, можна просто записати: 

Data1.Recordset.Delete 
Оскільки Vіsual Basic продовжує показувати вилучений запис 

до тих пір, доки не здійснено перехід на інший запис, то можна 
пересунутись на попередній запис, використовуючи метод 
MovePrevious, наприклад: 

Data1.Recordset.MovePrevious 
Однак перед тим, як щось буде вилучено, бажано видати 
повідомлення, яке вимагає підтвердити, що клавіша Delete була 
натиснута не випадково. MsgBox використаємо наступним чином: 

msgText  = “ Are you sure want to delete this record ? ” 
If MsgBox ( msgText, vbYesNo ) = vbYes Then 
 Data1.Recordset.Delete:  Data1.Recordset.MovePrevious 
End If 

Перед знищенням можна зробити перевірку: 
if not data1.RecordSet.EOF  then data1.RecordSet.MoveNext _        

else data1.RecordSet.MoveLast 
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 Додавання нових записів 
Для того, щоб користувач мав можливість додавати нові 

записи, необхідно в DataControl змінити властивість EOFAction. Ця 
властивість визначає як працює кнопка End-of-File (EOF). По 
замовчуванню вона встановлена на 0 – MoveLast. Це означає, що 
здійснюється пересування до останнього запису в файлі. 
Встановлення властивості EOF Action у значення  2 – Add New 
призводить до пересування на один запис за границі файлу, тобто 
додає новий запис. Замість зміни властивості  можна використати 
метод AddNew об’єкта Recordset. Далі залишилося заповнити 
порожні поля в новому записі.  
 

Пошук заданих записів 
Для  пошуку заданих записів використовують деякі методи 

Find із об'єкта Recordset. В об'єкті Recordset передбачені чотири 
методи Find для пошуку записів: 

 FindFirst – знаходить перший шуканий запис в Recordset; 
 FindLast – знаходить в Recordset останній шуканий запис; 
 FindNext – знаходить наступний шуканий запис; 
 FindPrevious – знаходить попередній шуканий запис. 

Складність представляє спосіб побудови критерію для 
пошуку. Щоб задати критерій, запишемо рядковий вираз як параметр 
методу Find, наприклад: 

frmStudents.data1.Recordset.FindNext  “Prizv = ‘Перевозний’ ” 
Але якщо потрібно знайти запис для імені, записаного у 
txtName.Text, то виникають проблеми. Наступний код не працює: 

frmStudents.Data1.Recordset.FindNext “Prizv = ‘txtName.Text’ ” 
Оскільки txtName.Text знаходиться в лапках, то Visual Basic не 
розпізнає його як ім'я поля і буде шукати автора з іменем 
txtName.Text. Тому потрібно помістити txtName.Text поза лапками.  

frmStudents.Data1.Recordset.FindNext “Prizv = ‘ ”& _ 
txtName.Text & ” ’ ” 

Коли Visual Basic досягне кінця бази даних, не відшукавши 
потрібного імені, він не повернеться до початку. Замість цього 
властивості NoMatch  об’єкту Recordset буде присвоєно значення 
True і відбудеться зупинка. Тому потрібно тестувати властивість 
NoMatch. Якщо вона є істинною, то треба виконати оператор 
FindFirst. Це призведе до ефекту циклічного переходу на початок і 
продовжить пошук. Якщо оператор FindFirst нічого не дасть, то ім’я 
відсутнє у базі даних. 
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Вбудовані ресурси баз даних 
Вбудований ресурс (Аdd-in) – це програма, яка розширює 

можливості середовища проектування Visual Basic. Цю програму  
можна запускати в процесі створення проектів. В меню Add-Ins може 
бути декілька таких програм. Дві програми, передбачені в Visual 
Basic 6, називаються Data Manager і Report Designer. 

Data Manager дає можливість створювати нові бази даних, 
зв'язувати їх з іншими базами даних, продивлятись і модифікувати 
дані, які містяться в них та виконувати пошук заданих записів. 

Data Manager працює разом із Microsoft Jet Engine. Він 
створює бази даних в природному форматі Jet Engine, який співпадає 
з форматом Microsoft Access. Також можна здійснювати доступ до 
бази даних (але не створювати їх) і в деяких інших форматах: 
Paradox, dBASE, Foxpro i ODBC.  

 
Створення нових баз даних 

 
Для створення нової бази даних вибираємо пункт Add-Ins | 

Visual Data Manager. Відкриється вікно VisData.  
 

 
 

Зауважимо, що VisData це відокремлений додаток в панелі 
задач. Якщо Тепер вийти з Visual Basic, то VisData залишиться 
відкритим і готовим до роботи. 



 50 

При виборі пункт File | New…|Microsoft Acces|Version 7.0 
MDB… в меню VisData відкривається загальне діалогове вікно із 
заголовком Select Microsoft Acces Database to Create. 

Тут можна задати ім'я нової бази даних і запам'ятати у 
потрібній папці. Коли закривається загальне діалогове вікно, у вікні 
VisData  з'являється два вікна. Перше - Database Window і друге – 
SQL Statement  як показана нижче. 

   

 
Опис таблиць 

 
Тепер створено базу даних, але в ній не утримується жодних 

даних. Оскільки дані зберігаються у таблицях, які складаються з 
полів, то наступною задачею є опис деяких таблиць. 

По правій клавіші миші у вікні Database Window з’являється 
контекстне меню. При виборі пункту меню  New table,  відкривається 
вікно Table Structure. 
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У текстовому полі Table Name задають назву таблиці, 
наприклад, Students. Для добавлення поля в таблиці натискають 
кнопку Add Field, з’явиться вікно Add Field. 
 

 
 

У текстовому полі Name вводять назву поля, в комбінованому 
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списку під назвою Type існує список всіх типів, які можна 
використовувати в базі даних Jet Engine.  

Після того, як введено необхідну кількість полів, натискають 
кнопку Close. 

У діалоговому вікні Table Structure можна заносити деякі 
виправлення, хоча більшість із них легше виправити потім. Після 
цього натискається кнопка Build Table, яка створює таблицю.  
 

Коректування опису таблиці 
Створивши базовий опис таблиці, можна її перевизначити в 

діалоговому вікні Database Window.  
 

 
 
Тут  можна редагувати існуючі описи. 
Для зміни значення поля треба у вікні Database Window 

перейти на вкладку Students,  тут можна змінити такі параметри, як 
Fields, Indexes, Properties. 

При натисканні правої клавіші миші на вкладці Students у 
вікні Database Window можна вибрати Designer. При цьому 
відкривається вікно Table Structure. В цьому вікні можна змінити 
назву поля. Для зміни параметрів поля треба знищити поле, 
натиснувши кнопку Remove Field, потім створити нове поле (для 
цього треба натиснути  на кнопку Add Field). У вікні Add Field можна 
змінювати параметри поля.  
 
Додавання записів в таблицю, їх модифікація та знищення 

Для вводу даних у таблицю у вікні Database виділяється 
Students і натискається Open. Data Manager зобразить перший запис в 
таблиці. Оскільки таблиця порожня, то й запису не буде. 
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При натисненні на Add - Data Manager відкриє новий 
порожній запис. Щоб відмінити новий запис треба клацнути на 
Cancel. Після того, як набрали запис, натискається Update, щоб 
створити запис. 

Для внесення змін в запис треба спочатку відобразити його, 
потім заново набрати нове значення і клацнути на Update. Якщо поле 
не підлягає модифікації, то Data Manager виведе повідомлення про 
помилку. 

Для видалення запису треба його відобразити і клацнути на 
клавіші Delete. Якщо запис не можна видаляти, то Data Manager 
виведе повідомлення про помилку. 
 

Visual Basic .NET 

Платформа .Net 

Ключовим елементом технології MS .NET є платформа .NET 
(Framework .NET) - компонентна модель програмного забезпечення, 
яка дає змогу спільно використовувати окремі програмні модулі, 
створені на різних мовах програмування, у вигляді єдиної 
функціональної системи. 

MS .NET Framework сформовано із середовища виконання коду 
— Common Language Runtime (CLR) і бібліотеки класів Framework 
.NET — Framework Class Library (FCL), розташованої над CLR. 

У CLR забезпечено ефективну взаємодію програмних модулів, 
створених на різних .NET-мовах. Ця взаємодія забезпечується тим, 
що всі .NET-мови повинні задовольняти певному набору правил, які 
обмежують типи даних і складові системи компіляції та виконання 
деякою групою компонентів, які надає CLR. Цей набір правил 
визначено в загальномовній специфікації - Common Language 
Specification (CLS), яку мають підтримувати усі компілятори для 
.NET-мов. 

CLR — це загальне середовище виконання додатків для всіх 
.Net- мов чи віртуальна машина — програмна система, яка заван-
тажує програму, надає їй усі необхідні служби та виконує її. 

Усі мови платформи .Net використовують ідентичну графічну 
оболонку для створення програм, однаковий механізм обробки 
виняткових ситуацій, однаковий механізм створення форм і безліч 
усього іншого. Усі мови платформи .Net використовують однакову 
CLR, і різні частини одного проекту написані різними мовами 
можна об'єднати. Більше того, частини коду, створеного, наприклад,  
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на Visual Basic, можна використати у програмах, написаних на С#, і 
навпаки. 

Ще одна перевага CLR полягає в тому, що для всіх .NET-мов 
використовують однакові засоби налагодження програми. 

З CLR зв'язане також поняття керованого коду (managed code), 
який виконується у .NET. Програма, написана на .Net-мові, і 
ресурси, що використовуються нею, керуються винятково середо-
вищем CLR. Керований код зберігається у спеціальному двійковому 
файлі (складеному модулі - assembly). Зазвичай, складений модуль та 
двійковий файл - синоніми, однак трапляються випадки, коли модуль 
містить декілька двійкових файлів. 

Для візуального представлення складеного модуля створено 
проміжну мову - Intermediate Language (IL), яку ще називають 
MSIL. IL та складений модуль існують на одному рівні, але це не 
сам двійковий код, а лише його текстове зображення 

Код, який виконується безпосередньо під Windows, назива-
ють некерованим.  

Особливістю системи .NET є використання оригінальної 
технології інтеграції коду, що забезпечує сумісність коду не на 
рівні виконавчого ядра (процесора), а на рівні самої програмної 
моделі. 

Складений модуль якісно відрізняється від машинного коду 
класичної компіляції наявністю завершеного опису внутрішньої 
структури програми, починаючи від локальних змінних і закінчуючи 
класами та просторами назв. 

При класичній компіляції в машинний код цілком зникає ін-
формація про внутрішню будову програми, що, здебільшого, і не 
потрібно для її виконання. Але така інформація необхідна під час 
рішення задач міжмовної та міжпрограмної інтеграції. При 
компіляції у складений модуль втрат цієї інформації не відбувається і 
вичерпне представлення про внутрішню організацію програми 
зберігається у спеціальних структурах (метаданих). 

CLR - віртуальна машина нового покоління, що компілює 
складений модуль у машинний код обчислювального вузла (апаратна 
платформа + операційна система), на якій у певний момент від-
бувається виконання додатка (й усієї віртуальної машини). 

З метою реалізації такого підходу віртуальну машину необ-
хідно забезпечити дуже важливим компонентом - компілятором 
часу виконання (Just-In-Time Compiler), який передбачає трансляцію 
складеного модуля у машинний код саме під час виконання 
програми. Такі компілятори, зазвичай, називають двійковими. Для 
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конкретної комбінації апаратної платформи (Intel, Pocket PC) та 
операційної системи (Windows, Linux тощо) має існувати власна 
реалізація двійкового компілятора — це головний недолік технології 
.NET. 

Отже, якщо програму на деякій мові програмування можна 
перекомпілювати в програму на IL, то ця мова належатиме до групи 
.Net-мов. Процес компіляції програми на .Net-мові виглядає так: 

 Створюється вихідний текст програми базовою мовою, 
 Перевіряється синтаксис вихідного тексту програми. 
 Програма перекомпільовується у складений модуль. 
 За допомогою компілятора Just-In-Time програма мовою IL за 

потребою компілюється у машинний код процесора певної 
апаратної платформи. 

Таким способом для програм .NET створюється закритий вір-
туальний світ, вийти за межі якого вони не можуть. Зауважимо, що 
Visual Studio .NET надає засоби формування інсталяційного пакета 
програмного продукту, який може розгорнути програму для 
виконання поза межами .NET. 

Бібліотека класів платформи .NET 

Бібліотека класів Framework .NET - Framework Class Library 
(FCL) містить понад 7000 типів (класів, структур, інтерфейсів, пе-
релічених типів і делегатів), які поділено між "просторами назв", 
кожен з яких відповідає за служби з певної області. 

Основні простори назв .NET 

Простір назв Опис 

System  Містить основні типи і класи  
System.Collections  Кешовані таблиці, динамічні масиви 

та інші контейнери  
System.Data  Класи ADO.NET для роботи з базами 

даних  System.Drawing  Класи для генерування графіки (GDI+)  
System.IO  Класи для введення/виведення у файли 

і потоки  
System.Net  Класи, що є програмною реалізацією 

мережевих протоколів  
System.Reflection Класи для читання/запису метаданих 

System. 
ServiseProcess 

Класи для створення NT-сервісів  

System.Threading  Класи для створення і керування 
процесами  
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System.Web  Класи для підтримки Web-застосувань  
System.Web. Services  Класи для розробки веб-сервісів  

System.Web.Services. 
Protocols  

Класи для розробки клієнтів веб-
сервісів  

System. Web. UI  Основні класи технології ASP .NET  
System.Web.UI .Web 
Controls  

Серверні контролери ASP .NET  

System.Windows. 
Forms  

Класи для GUI-програм  

System.Xml  Класи для читання і запису даних у 
форматі XML  

 
Простори назв забезпечують ієрархію класів, отож, 

допускають функціонування двох різних класів з однаковими 
назвами, які знаходяться у різних просторах назв. Отже, простір 
назв — це не що інше, як область дії класу. 

Простір назв System —базовий простір платформи .Net. Він 
містить класи для обробки виняткових ситуацій, типів даних, 
забезпечення низькорівневих засобів введення/виведення даних, 
збирання сміття тощо. Програміст, що використовує вбудовані 
класи, отримує доступ до простору назв через директиву: 

 
Imports   [aliasname  =]   namespace.element 
 

 aliasname - ідентифікатор, за допомогою якого можна 
посилатися усередині модуля на зазначений простір назв; 

 namespace - назва імпортованого простору; 

 element - назва елемента простору (клас, простір назв тощо). 

 

Кожен модуль може налічувати довільне число директив 
Imports, однак усі вони повинні розташовуватися до будь-якого по-
силання на ідентифікатори. Назва простору є частиною докладної 
назви об'єкта, що має загалом синтаксис namespace.typename. 
Усі простори назв, які постачає корпорація Microsoft, розпочина-
ються словом System або словом Microsoft. 

Середовище Visual Studio .NET 

Проект (Project) — це набір усіх файлів вихідного коду та ре-
сурсів, які компілюються в один модуль (assembly). Новий проект 
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можна створити з допомогою виконання послідовності меню: File | 
New | Project (або натисненням кнопки New Project). 

У діалоговому вікні потрібно вибрати тип проекту та мову 
програмування. При створенні нового проекту Visual Studio .NET 
(далі VS) створює основний каталог проекту, назва якого відповідає 
назві проекту. У цьому каталозі зберігаються файли, дані яких 
призначені виключно для VS. У головному каталозі є два 
підкаталоги bin та obj, призначені для розміщення компільованих і 
тимчасових файлів. 

Рішення (Solution)- це набір усіх проектів, який утворює 
програмне забезпечення для поставленої задачі. Структура рішення 
відображається у вікні провідника рішення (Solution Explorer). 
Поточний (активний) проект виділений потовщеним шрифтом. 

Установити поточний проект можна з допомогою 
контекстного меню на назві проекту (Set As Startup Project). 
Рішення може містити проекти на різних .NET-мовах. Натиснення 
правої клавіші миші на довільному вузлі активізує відповідне 
вузлу контекстне меню. 
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VS містить великий набір інструментів для розробки проектів. 
Ці інструменти, реалізовані у вигляді вікон, мають декілька режимів 
позиціонування та встановлення розмірів. Для показу невидимого 
вікна його потрібно знайти у списку меню View. 

Редактор VS містить усі стандартні можливості редакторів 
тексту, форм, ресурсів та інших елементів проекту. Блоки коду 
(класи, члени класу, цикли, набори однотипних рядків тощо) роз-
глядаються як елементи дерева, їх можна згорнути або розгорнути, 
акцентуючи увагу лише на коді, необхідному в конкретний момент. 

Редактор коду використовує технологію IntelliSence. Зокрема, 
виводиться контекстний список можливих елементів після крапки 
наприкінці назви класу. Редактор здійснює часткову синтаксичну 
перевірку коду. Синтаксичні помилки підкреслюються хвилястою 
лінією. При наведенні миші на підкреслене слово VS виводить 
віконце з описом помилки. 

Вікно інструментів (ТооІВох) містить згруповані за кате-
горіями компоненти .NET, які використовуються при розробці за-
стосувань. Компоненти перетягуються у програму за допомогою 
миші. Можна додавати власні категорії елементів (контекстне меню 
Add Tab). Елементи ActiveX та компоненти СОМ додаються опцією 
меню Customize ТооІВох. 

Вікно властивостей (Properties) відображає та дає змогу ре-
дагувати значення властивостей і подій (events) активного (виділе-
ного) керуючого елемента (компонента). Властивості та події 
можна впорядковувати за категоріями чи алфавітом. Виділений 
елемент супроводжується коротким описом. 

Вікно класів (Class View) дає деревовидний список просторів 
назв, класів та об'єктів проекту. Список можна сортувати та 
групувати за категоріями.  

Оглядач об'єктів (Object Browser) дає змогу переглядати 
простори назв і класи в усіх складених модулях, які використовує 
проект. 

При створенні проекту VS.NET автоматично генерує дві кон-
фігурації: Debug та Release. Головна відмінність конфігурації Debug 
від Release полягає в тому, що оптимізація коду не відбувається, а у 
виконавчі файли додається інформація налагодження. Налагоджений 
продукт розповсюджується у конфігурації Release. 

Консольні застосування 

Програми, які працюють в операційній системі Windows, на-
зивають додатками (застосуваннями чи аплікаціями). Інтерфейс 
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користувача у таких застосуваннях набуває форми, на якій роз-
ташовані елементи керування для введення/відображення інформації 
та керування роботою додатка. 

VS .NET дає змогу створювати консольні застосування (про-
грами), у яких для введення/виведення даних використовують кон-
соль (об'єднання клавіатури та екрана дисплею). Консольні засто-
сування дуже зручні при початковому вивченні мови - передбачають 
ознайомлення з базовими конструкціями, не відволікаючись на деталі 
організації інтерфейсу користувача.  

У кожному рядку коду програми VB .NET міститься один 
оператор. Можна розділяти логічний рядок (оператор) на декілька 
фізичних рядків. Роздільником рядків слугує пропуск, за яким за-
писано символ підкреслення ( _ ). В одному рядку можна записати 
декілька коротких операторів, розділених двокрапкою (:). Для 
виокремлення початку коментарю використовують апостроф ('). 

Клас System.Console надає такі методи введення/виведення 
даних у режимі консолі: 

 Writeline – виводить на монітор рядок символів, 
доповнюючи його у кінці символами переходу на новий рядок і 
переведення каретки; 

 Write  – робить те саме, що й Writeline, але без доповнення 
рядка символом переходу на новий рядок; 

 Readline – читає з консолі рядок символів до найближчого 
символу переходу на новий рядок; 

 Read – читає з консолі один символ. 
 Нижче наведено приклад діалогу із застосуванням зазначених 
методів.  Фігурні дужки, які зустрічаються у рядку виведення 
означають позначки підстановок, які  задаються після рядку 
введення.  
 
Приклад. 

Module Module1 
 Sub Main() 
        Dim age As Integer 
        Dim name, birthday As String 
        Console.WriteLine("Як Вас звати ?") 
        name = Console.ReadLine() 
        Console.WriteLine("{0}, скiльки Вам рокiв ?", name) 
        age = Val(Console.ReadLine()) 
        Console.WriteLine("Ви народилися у {0} або у {1} роцi",_ 

Now.Year - age, 2006 - age - 1) 
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        Console.WriteLine("Введiть день свiй день народження.") 
        birthday = Console.ReadLine() 
        Console.Write("Рiк народження - {0}, День тижня - {1} ",_     

Year(birthday),WeekdayName(Weekday(birthday))) 
         Console.Read() 
    End Sub 
End Module 
 

Консольне вікно програми 
 

 
 

Для організації діалогу з користувачем у консольних застосу-
ваннях можна також використовувати функції MsgBox та InputBox. 

У Visual Basic 6.0 структура оголошується за допомогою 
конструкції Type ... End Type. Структура і її члени мають за 
замовчуванням загальний доступ. Явне оголошення доступу не є 
обов'язковим. У наступному прикладі показане правильне 
оголошення структури: 
 
Type Employee  
   EmpNumber As Integer     ' Defaults to Public access.  
   EmpOfficePhone As String  
   EmpHomePhone As String   ' Cannot be declared Private inside Type.  
End Type  

 
У Visual Basic .NET оператор Type не підтримується. При 

оголошенні структури використовується оператор Structure як 
частина конструкції Structure ... End Structure. Кожен член структури 
повинен мати модифікатор доступу: Public, Friend або Private. Можна 
також використовувати оператор Dim, що за замовчуванням має  
загальний доступ. Структура в попередньому прикладі може бути 
оголошена у такий спосіб: 
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Structure Employee  
   Public EmpNumber As Integer     ' Must declare access, even if Public.  
   Dim EmpOfficePhone As String    ' Still defaults to Public access.  
   Private EmpHomePhone As String '  Can be made Private inside 

         ‘ Structure.  
End Structure 

 
У Visual Basic .NET уніфікований синтаксис для структур і 

класів. Структури підтримують більшість можливостей класів, 
включаючи методи.  

 

Приклад консольної програми з 
використанням структур 

 
Module Module1 
    Structure Student 
        Public IdNumber As Integer      
        Dim Prizv As String     
        Dim MobilPhone As String     
        Private HomePhone As String   
    End Structure 
 

   Sub Main() 
        Dim One, Two, Temp  As Student, answer As String 
        One.IdNumber = 13441 
        One.MobilPhone = "8-050-374-0654" 
        One.Prizv = "Iванов" 
        Two.IdNumber = 13442 
        Two.MobilPhone = "8-050-374-1106" 
        Two.Prizv = "Петров" 
        Do 
            answer = InputBox("Введіть номер 1 або 2") 
            If InStr("12", answer) = 0 Then Exit Sub 
            If answer = "1" Then Temp = One Else Temp = Two 
MsgBox(Temp.Prizv + Chr(13) + Chr(10) + Temp.MobilPhone,_  
vbExclamation, "Iнформація про студента " + Str(Temp.IdNumber))_ 
answer = MsgBox("Продовжити ?", vbYesNo + vbQuestion,_ 

"Закінчення") 
        Loop While answer = vbYes 
        End Sub 
End Module 
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Вікна працюючої програми. 
 

 
 

 
 
 

Visual Basic for Application 
 
Часто при виконанні деяких завдань, наприклад, в Excel 

застосовується одна і та ж послідовність команд. Замість того, щоб 
кожен раз виконувати одну і ту ж послідовність команд, можна 
створити макрос, який би програма виконувала самостійно у разі 
необхідності. Запускається макрос однією командою. 

Під час запису макросу програма записує усі дії оператора, 
включаючи помилкові. Коли додаток, такий як Excel, активізує 
макрос, всі дії оператора виконуються точно в такому ж порядку, в 
якому вони були записані. Розробники програмного забезпечення 
створили засоби для редагування записаних макросів, і тепер можна 
виправляти помилки, не повторюючи усієї послідовності команд. 
Одним з таких засобів є VBA. Для уніфікації мов макросів різних 
додатків і для інтеграції макросів у технологію ActiveX і 
автоматизацію компанія Microsoft створила спеціальну  версію мови 
Visual Basic, назвавши її Visual Basic for Applications (VBA). Excel 5 
був першим комерційним продуктом, який включав у собі підтримку 
VBA. VBA застосовує технологію візуального програмування, тобто 
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конструювання робочої поверхні додатку та елементів керування 
безпосередньо на екрані, а також запис всієї  програми або її частини 
при допомозі MacroRecoder. 

 З появою у світі комплекту Microsoft Office 97 мова VBA 
увійшла до складу програм Microsoft Word, Access, Excel, PowerPoint 
і Outlook. Мова VBA в основному співпадає з  Visual Basic for 
Windows, але має й свої суттєві відмінності. Наприклад, макроси 
VBA зберігаються у файлі документа того додатку, в якому цей 
макрос був створений, а не в окремому текстовому файлі: VBA-
макрос, створений в Excel, зберігається у файлі книги, VBA-макрос 
додатку Word – у документі або у шаблоні Word, а макрос для 
програми Access – у файлі бази даних. 

Запустити VBA-макрос можна тільки з програми, в якій він 
був написаний. Хоча основні властивості VBA залишаються 
незмінними для кожного додатку, проте кожен додаток вносить у 
свої макроси специфічні команди і об‘єкти. Наприклад, VBA для 
Excel має багато команд, які можна застосовувати тільки до таблиць 
Excel. 

Крім редагування записаних макросів, VBA можна 
застосовувати для керування декількома простими макросами, кожен 
з яких виконує деяку частину великого завдання. Наприклад, можна 
регулярно імпортувати дані із бази даних на лист Excel, форматувати 
ці дані, будувати на їх основі діаграму, а потім посилати і діаграму і 
відформатований звіт на друк. 

 

Можливості VBA 
Сильною стороною VBA є те, що VBA як такий цілком 

відділений від своїх додатків. По суті, коли Microsoft Office 
установлюється на комп'ютер, VBA встановлюється окремо. Додатки 
Office просто використовують установлений VBA, передаючи йому 
свою об'єктну модель і надаючи місце у своїх документах для 
збереження проектів VBA. Таким чином, незалежні розробники 
програмного забезпечення можуть  підключати VBA до своїх 
додатків.  Багато постачальників програмного забезпечення  
ліцензували VBA для використання у своїх продуктах. 

Крім програмування макросів, за допомогою VBA можна 
керувати виконанням інших програм, скориставшись таким засобом, 
як автоматизація, і можна організувати обмін даних за допомогою 
OLE. 

VBA тісно пов’язаний з Visual Basic (VB). VBA є похідним 
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від VB. Призначенням VBA є сумісна робота з прикладними 
програмами, а з допомогою Visual Basic можна розробляти 
самостійні додатки. Таким чином, основну різницю між цими двома 
мовами можна сформулювати так: в Visual Basic можна створити 
повністю самостійний додаток, а проекти VBA виконуються тільки з 
допомогою додатка, який підтримує VBA. 

В VBA об’єдналися можливості мов програмування високого 
рівня та засобів об’єкто-зорієнтованих додатків Microsoft Office. 
Використовуючи стандартні методи програмування разом з 
величезними бібліотеками об’єктів, можна створювати потужні, 
повністю автоматизовані додатки. 

VBA має власне середовище розробки, яке називається 
інтегрованим середовищем  розробки або IDE (Integrated 
Development Environment). VBA IDE – це вікно, що містить меню, 
інші вікна та елементи, які використовуються при створенні проектів 
VBA. Всі додатки, що підтримують VBA, працюють з одним IDE. 
Таким чином, при переході в інший основний додаток не 
вимагається багато часу, щоб навчитися застосовувати в ньому VBA. 
В редакторі VBA існують різні інструменти, які полегшують 
розробку і керування додатками. 
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Створення макросів VBA 
 
Щоб створити проект VBA, використовується один з 

наступних методів: 
 Автоматичний запис макросу при допомозі MacroRecoder, а 

потім його редагування 
 Створення макросу в редакторі VBA 
 Створення проекту в редакторі VBA. 

 
Запис макросу складається з чотирьох кроків: 

 Створення початкових умов для макросу, тобто приведення 
програмної оболонки в такий стан, в якому планується 
виконувати макрос, що створюється. 

 Запустити запис макросу і задати його ім‘я. При запуску 
MacroRecoder треба дати ім‘я макросу і вказати, де його 
зберігати. Записуючи  макрос в Excel, можна назначити йому 
комбінацію клавіш або створити кнопку виклику макросу на 
панелі інструментів. 

 Виконати дії, які треба записати. Можуть бути записаними будь-
які дії, які виконуються за допомогою миші чи клавіатури, 
включаючи виконання раніше створених макросів. 

 Зупинити запис макросу. Після зупинки запису всі подальші дії 
вже не фіксуються. Новий макрос готовий до застосування 
одразу після зупинки запису. 

 
Модуль Macro Re-

corder (Запис макросу) 
забезпечує прекрасний 
спосіб створення коду, 
що може бути вико-
ристаний для здійснення 
швидкого програму-
вання в Word, Excel і 
PowerPoint. Щоб записа-
ти макрос, необхідно в 
головному меню вибра-
ти команди Tools | Macro 
| Record New Macro. 
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Під час запису макросу будь-яка дія, здійснена в додатку, 
буде перетворена в код VBA. Можна друкувати текст у документі, 
форматувати його і, навіть, зберігати і виводити документ на друк. 
Для закінчення запису необхідно клацнути на кнопці Stop Recording. 
У результаті автоматичного запису дій користувача утворюється 
справжня програма на VBA. Правда, записана в такий спосіб 
програма завжди лінійна, тобто  не містить ні операторів 
розгалуження, ні циклів, ні інших керуючих конструкцій мови 
програмування, і являє собою простий запис послідовно виконаних 
користувачем дій. 
  Для перегляду записаного коду VBA у меню необхідно 
вибрати команди Tools | Macro, а потім у каскадному меню вибрати 
команду Macros (Макроси). Далі треба вибрати записаний макрос, а 
потім клацнути на кнопці Edit (Налагодження). Відкриється редактор 
Visual Basic зі створеним для даного макросу кодом VBA. При записі 
макросу не завжди створюється найбільш оптимальний код, тому 
рекомендується переглянути код перед використанням у додатку. 
Крім того, рекомендується переформатувати код за допомогою 
конструкції With – End With. 

Щоб створити макрос без допомоги MacroRecoder,  треба 
використовувати можливості VBA. Створення такого макросу 
відбувається вручну. Для цього в Excel треба зайти в меню Tools | 
Macro | РЕДАКТОР VISUAL BASIC. Після цього відкривається нове 
вікно, де користувач може створити код нового макросу, 
відкомпілювати його, перевірити на помилки, зберегти і виконати.  

Функції являють собою набір операторів, декілька функцій 
об‘єднаних логічною структурою утворюють модуль. Модуль 
розміщується на спеціальному листку робочої книги. Модулів може 
бути кілька, їх також можна розширювати. Є можливість зберігати 
макроси в заданих користувачем місцях: в поточній книзі (при цьому 
листки модулів знаходяться в кінці списку робочих листків), в 
окремій книзі (створюється спеціальна книга для збереження 
модулів), в особистій книзі. 

В Access створення макросу дещо відрізняється: на вкладці 
бланку бази даних Макроси натискають кнопку Создать і у вікні, 
що відкривається, назначають команду та вказують потрібні 
параметри.  

Додатки Word, Excel і PowerPoint містять автомакроси, які 
можна використовувати для виконання коду в різних обставинах: 

  AutoExecute — виконується при запуску Word 

  AutoNew — виконується при створенні нового файлу 
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  AutoOpen — виконується при відкритті файлу 

  AutoClose — виконується при закритті файлу 

  AutoExit — виконується при закритті Word 
Для використання автомакроса в редакторі Visual Basic 

необхідно створити в модулі функцію з ім'ям AutoMacro. Наприклад, 
для створення AutoOpen потрібно використовувати наступну 
процедуру: 

 
(Private | Public) Sub AutoOpen () 
'Код для виконання при відкритті документа 
End Sub 
 

Офісні програмні продукти, включаючи Word, Excel і 
PowerPoint, містять окремий пакет форм, що називається Microsoft 
Forms.  

Для створення форми Microsoft необхідно виконати наступні 
дії. У меню редактора Visual Basic потрібно вибрати пункти Insert | 
User Form (Вставка | Форма користувача) або натиснути клавіші 
Shift+F7. Для додавання елемента керування необхідно скористатися 
панеллю елементів керування. Як відповідь на використання 
елемента керування і події форми можна створити код VBA, крім 
того, до форми можна додати елементи керування ActiveX. 

Форми Microsoft Forms відрізняються від форм у Access, 
Visual Basic і Outlook. Це окремі пакети форм. Наприклад, 
неможливо перетворити форму Access у форму Microsoft Form або 
навпаки. 
 
 

Проекти VBA 
 

Код VBA зберігається в проектах. Проекти в свою чергу 
містять модулі, а модулі містять процедури. Формально можна 
описати структуру компонентів наступним чином: проекти є 
сукупністю модулів; проект може містити як стандартні модулі, так і 
модулі класу; модулі є сукупністю процедур, описів та інструкцій. 

Кожний додаток має власний спосіб збереження проектів: 
 Word зберігає проекти в шаблонах документах (DOT) 

і в документах (DOC). 
 Excel зберігає проекти в робочих книгах (XLS). 
 Access зберігає проекти в файлах бази даних (MDB). 
 PowerPoint зберігає проекти в презентаціях (PPT). 
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Проект може містити декілька модулів. Є два типи модулів: 
 Стандартні модулі – це модулі, в яких можна описати 

доступні в усьому проекті процедури Sub i Function. 
 Модулі класу містять опис об’єкта, який є членом 

класу. Процедури, описані в модулі класу, 
використовуються тільки в цьому модулі. 

Три основних частини модуля: 
 Опис процедур містить більшу частину коду додатків 

VBA. Процедурою є набір описів та інструкцій. 
 Опис – це інструкція, яка використовується для опису 

змінних, констант, типів даних, а також посилань на 
зовнішні функції, що зберігаються в бібліотеках 
динамічного компонування. 

 Інструкція – це одиниця коду, яка є операцією, описом 
або областю визначення. 

Хоча терміни макрос і процедура іноді використовують як 
синоніми, насправді  вони означають різні поняття. Процедура – 
термін більш широкий; він застосовується до будь-якого блоку коду, 
між операторами Sub і End Sub або Functіon і End Functіon. A макрос 
- це специфічний термін, що відноситься тільки до відкритих (publіc) 
процедур Sub без параметрів. Так що всі макроси це процедури, але 
не всі процедури - макроси. До макросів відносяться процедури, що 
генеруються при записі макросів, а також усі процедури, які можна 
запускати з діалогового вікна Macros (Макрос) будь-якого додатка 
Offіce.  

Використання вікна проекту 
 Вікно проекту – це спеціальне 

вікно редактора VBA, в якому 
виводяться всі елементи проекту 
VBA. Елементи відображаються у 
вигляді ієрархічної структури, що 
містить всі форми, модулі коду, і 
об’єкти основного додатка, 
наприклад, робочі листи, шаблони, 
презентації, документи, бази даних і 
т.д. Представлення елементів у 
вигляді дерева спрощує їх перегляд і 
вибір. Крім того, використовуючи 
структуру, можна легко скоротити 
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об’єм інформації, що відображається, відключивши вивід гілки 
дерева. При подвійному натисканні лівої клавіші мишки, на одному з 
об’єктів,  справа відображатиметься вікно з відповідними 
підпрограми, які відносяться до даного об’єкту. Для запуску макросу 
необхідно вибрати Run|Run sub|Userform або натиснути F5 і вибрати 
потрібний макрос із списку.    
 

Використання вікна властивостей 
Вікно властивостей використо-
вується для перегляду і 
встановлення властивостей об’єктів 
проекту. Вікно призначене для 
встановлення властивостей і 
перегляду значень всіх компонентів 
проекту, створених форм і об’єктів 
основного додатка (документів або 
шаблонів Word, презентацій 
PowerPoint і т.д.) У вікні 
властивостей відображаються тільки 
властивості поточного об’єкту. 
Вікно властивостей поділено на два 
стовпчики: ім’я властивості в лівому 
стовпці, а значення вибраної 
властивості – в правому.  

У наведеному вікні властивостей демонструються 
властивості форми користувача UserForm1.  
 

Використання вікна  
модуля 

Вікно модуля міс-
тить два списки, розміщені 
під рядком заголовку вік-
на. В першому списку 
виводяться всі об’єкти 
модуля, а в другому – 
список процедур, пов’яза-
них з об’єктом. В цьому 
вікні безпосередньо міс-
титься код проекту.  
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У наведенному вище вікні модуля міститься макрос-
процедура, який запускає форму користувача UserForm1. Ця форма 
побудована за допомогою вікон Toolbox та UserForm, наведених 
нижче. 

 
Для побудови додатка в Access спочатку створюють 

необхідні об’єкти (форми, запити, таблиці, модулі) в середовищі 
Access,  а потім визначають параметри запуску, для цього 
активізують пункт меню  Сервис| Параметры запуска.  

 
У цьому вікні вказують необхідні інструменти та 

інформативні поля, що будуть відображатись при запуску додатку: 
 Заголовок приложения – ім’я додатку, яке буде 

відображатись в заголовку бази даних; 



 71 

 Значок приложения – ім’я файлу (.ico) або (.bmp); 
 Вывод формы/старницы – ім’я форми, що буде 

відображатись при відкритті бази даних. 
Написання програми обробки аналогічне як і в редакторі 

Visual Basic для Excel.  

 

Об’єкти  VBA 
Основою всього в VBA є об’єкт. Об'єкт дозволяє 

інкапсулювати дані разом з кодом, призначеним для іх обробки, 
тобто об'єднати їх в одне ціле. VBA у строгому розумінні не є 
об'єкто-зорієнтованою  мовою програмування, однак об'єктний 
підхід відіграє в ньому важливу роль. 

VBА дає можливість автоматизації і взаємодії різних 
компонентів Microsoft Office. Додатки Office просто використовують 
установлений VBA, передаючи йому свою об'єктну модель і надаючи 
місце у своїх документах для збереження проектів VBA. 

Для автоматизації, тобто для використання об’єктів VBA  
сумісно з іншими додатками необхідно знати  назви класів, що 
відповідають конкретним додаткам MS Office. Нижче наведено 
необхідну інформацію для цього. 

 

Додаток 

 

Аргумент класу 

 

 Access Access.Application 

Binder Office.Binder 

Excel Excel.Application, Excel.Sheet, Excel.Chart 

Frontpage Frontpage.Application 

Graph Graph.Application 

MapPoint MapPoint.Application 

Outlook Outlook.Application 

PowerPoint PowerPoint.Application 

Word Word.Application, Word.Document 

 
Як видно з таблиці основний об’єкт для будь-якої бібліотеки 

VBA – це об’єкт Application. Об'єктна модель — це представлення (у 
вигляді схеми) об'єктів додатка. Об'єктна модель являє собою 
швидкий і зручний спосіб визначення доступності тих або інших 
об'єктів додатка для програмування, керування і маніпулювання 
ними. Об'єктна модель будь-яких додатків MS Office можна 



 72 

дізнатися, переглянувши файл з іменем VBA??10.CHM. Тут 10 – 
номер версії, який відповідає MS Office 2002, а метасимволи ?? 
означають конкретний додаток MS Office, наприклад, файл довідки 
для Excel має назву VBAXL10.CHM, а його фрагмент наведено 
нижче. 

 
З погляду VBA-програмування, Excel займає особливе місце 

серед всіх додатків MS Office. оскільки мова Visual Basic для 
додатків була спочатку задумана і створена саме для Excel. Пізніше 
сфера дії VBA була поширена й на інші додатки Office, однак 
"рідним" для VBA залишається середовище Excel.  

Об'єктна бібліотека VBA for Excel містить понад 140 
різноманітних об'єктів, які знаходяться на різних рівнях ієрархії. 
Ієрархія визначає зв'язок між об’єктами та показує шляхи доступу до 
них. Робота з об'єктами Excel відбувається на рівні додатка (об’єкт 
Application), робочої книги (властивості Workbooks, ActiveWorkbook 
і ThisWorkbook) і листа (властивість Worksheets). Назви об'єктів, що 
містять колекції, закінчуються на -s. 
 

Основні  об’єкти бібліотеки VBA for Excel 
 

Об'єкт Excel Опис 

Application Додаток Excel у цілому. 

Characters Символи в об'єкті, який містить текст. 

Chart(s) Діаграма в робочій книзі. 

DefaultWebOptions Установки, що використовуються для створення або 
збереження Web-сторінки і визначені за 
замовчуванням. 
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Dialog(s) Вбудоване діалогове вікно. 

Name(s) Визначене ім'я для діапазону комірок. 

PivotCache(s) Кеш пам'яті для звіту зведеної таблиці. 

PivotTable(s) Звіт зведеної таблиці на робочому листі. 

PublishObject(s) Елемент робочої книги, збережений у Web-сторінці. 

Range Комірка, рядок, стовпець або виділені комірки, що 
містять суміжні блоки комірок, або 3D — діапазон. 

Shapes(s) Об'єкт-фігура, наприклад, картинка. 

ShapeRange Підмножина фігур у документі. 

Style(s) Опис стилю для діапазону. 

WebOptions Установки, що перекривають DefaultWebOptions. 

Workbook(s) Відкрита робоча книга, звертання до якої 
відбувається по номеру індексу або по імені. 

Worksheet(s) Відкритий робочий лист, звертання до якого 
відбувається по номеру індексу або по імені. 

 
Повне посилання на об'єкт складається з послідовності 

вкладених один в одного об'єктів. Розділювачами імен об'єктів є 
крапки, послідовність починається з об'єкта Application і 
закінчується ім'ям самого об'єкта. Наприклад повне посилання на 
комірку А1 робочого листа Лист1 робочої книги з ім’ям АВС має 
вигляд: 
  Application.Workbooks(“ABC”).Worksheets(“Лист1”).range(“A1”) 

Вказувати постійно повне посилання на об’єкт зовсім не 
обов'язково, досить обмежитись лише неявним посиланням на 
об’єкт, на відміну від повного, об’єкти, які активні в даний момент, 
можна опускати. 

 
Сімейства об'єктів  

Сімейством (Collection) у VBA називається сукупність 
однотипних об'єктів. Наприклад, в Excel сімейство Worksheets є 
сукупністю всіх робочих аркушів – об'єктів Worksheet – у даній 
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робочій книзі, а сімейство Lines — сукупністю прямих ліній, 
намальованих на даному робочому листі.  

Складові сімейства окремі об'єкти називаються елементами 
сімейства. Можна посилатися на окремі елементи сімейства, 
вказуючи в дужках ім'я конкретного об'єкта або його індекс – 
порядковий номер елемента в сімействі. Наприклад, оператор 

Workbooks("SeredBalZ.xls").Close 
закриває робочу книгу під ім'ям SeredBalZ.xls, а оператор 

ActiveSheet.Lines(1).Select 
виділяє першу з наявних ліній на активному робочому листі. 

Зазначимо, що нумерація елементів у сімействі при 
використанні індексів починається з одиниці.  

Хоча сімейства являють собою групи об'єктів, самі сімейства 
також є одиночними об'єктами. Такий збірний об'єкт-сімейство являє 
собою всю сукупність об'єктів сімейства і має власні властивості і 
методи, за допомогою яких можна змінювати разом стан всіх об'єктів 
сімейства. Наприклад, оператор 

ActiveSheet.Lines.Delete 
видаляє всі намальовані на активному робочому листі прямі лінії. 

Як правило, індивідуальні об'єкти, що є елементами сімейств, 
мають набагато більше властивостей і методів, ніж відповідний 
збірний об'єкт-сімейство. Наприклад, об'єкт-сімейство Workbooks у 
Excel має всього п'ять властивостей (Application, Count, Creator, Item, 
Parent) і чотири методи (Add, Close, Open, OpenText), в той час як 
об'єкт Workbook має 59 властивостей і 42 методи. 

Не всі об'єкти додатків можуть групуватися в сімейства — 
для деяких індивідуальних об'єктів не існує відповідних сімейств.  

Приведемо короткий список найчастіше використовуваних 
сімейств, об'єктів Excel. 

Сімейство Опис 

Workbooks Усі відкриті в даний момент робочі книги. За допомогою 
методу  Open можна відкрити ще одну робочу книгу. 
Метод Add створює нову робочу книгу. 

Sheets Містить у собі всі аркуші робочої книги — як звичайні 
робочі аркуші, так і аркуші діаграм. Найчастіше 
використовувані методи — Add, Copy, Delete, Select. 

Worksheets Усі робочі аркуші робочої книги. Використовуються ті ж 
методи, що і для сімейства Sheets. 
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Об'єктна модель Word досить наочна. За допомогою VBA 
можна маніпулювати більш ніж 180 об'єктами Word. Діаграма 
об'єктної моделі Word наведена у файлі інтерактивної довідки 
"Об'єкти Microsoft Word" (файл vbawd10.chm). 

 
Основні  об’єкти бібліотеки VBA for for Word 

 

Об'єкт Word Опис 
Application Додаток Word у цілому. Звичайно немає необхідності 

посилатися на об'єкт додатка з Word. Даний об'єкт 
використовується при автоматизації Word з іншого 
додатка 

AutoCaption(s) Заголовок, що може бути доданий автоматично. 
AutoCorrect Засоби автоматичної перевірки правопису в Word. 
Character Символи у відкритому документі. 
CommandBar(s) Окрема панель команд, звертання до якої 

відбувається по номеру індексу або по імені. 
DefaultWebOptions Установки, визначені за замовчуванням для 

публікації або збереження Web-сторінки. 
Dialog(s) Вбудоване діалогове вікно. 
Dictionary(s) Словник у Word. 
Document(s) Відкритий документ, звертання до якого відбувається 

по номеру індексу або по імені. 
Email Повідомлення електронної пошти для документа. 
EmailSignature Інформація про електронний підпис. 
Find Об'єкт, що використовується для пошуку слова, 

виділення, діапазону і т.п. 
Paragraphs Колекція абзаців. 
Range Визначені позиції початку і закінчення діапазону в 

документі Word. Даний об'єкт використовується при 
автоматизації Word з іншого додатка 

Replacement Об'єкт, що вказує критерій добору для заміни 
Selection Поточне виділення в Word. В даний момент часу в 

Word може існувати лише одне виділення. 
Table(s) Окрема таблиця в документі. 
Template(s) Шаблон документа. 
WebOptions Установки, що скасовують DefaultWebOptions. 
Window(s) Окреме вікно, звертання до якого відбувається по 

номеру індексу або по імені. 
Words Набір слів. 
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Існує більш 85 об'єктів PowerPoint, якими можна 
маніпулювати за допомогою VBA (файл довідки про ієрархію 
класів vbapp10.chm). 

 
Основні  об’єкти бібліотеки VBA for PowerPoint 

 

Об'єкт PowerPoint Опис 
ActionSetting(s) Установка, що визначає реакцію фігури або 

діапазону тексту на дії мишею під час проведення 
презентації. 

AnimationSetting(s) Установка анімації для фігури під час проведення 
презентації. 

Application Додаток PowerPoint у цілому. 
Cell Комірка в таблиці. 
CellRange Набір комірок у стовпці або рядку таблиці. 
ColorScheme(s) Колірна схема для слайда, презентації і т.д. 
Column(s) Стовпець таблиці. 
DefaultWebOptions Установки за замовчуванням для створення або 

збереження Web-сторінки. 
Pane(s) Частина вікна документа. 
Presentation(s) Відкрита презентація, звертання до якої 

відбувається по індексу номера або по імені. 
Row(s) Рядок таблиці. 
Selection Виділення в документі. 
ShapeRange Набір фігур у документі. 
SlideRange Набір слайдів. 
SlideShowWindow(s) Вікно, у якому відображається слайд. 
Table Таблиця в слайді. 
TextRange Текст, добавлений до фігури. 
WebOptions Установки, що скасовують DefaultWebOptions 
DocumentWindow(s) Вікно документа. 

 

Приклади макросів MS Office  

 
Задача. Створити макрос Word, за допомогою якого активний документ 
друкується у вигляді брошури. На кожному листи формату А4 друкувати 4 
сторінки формату А5 таким чином, щоб документ можна було скласти у 
книжку. Кількість сторінок у брошурі кратна 4. Зауважимо, що даний 
посібник друкувався за допомогою наведеного нижче макросу (параметри 
сторінки: поля – дзеркальні, формат – А5, орієнтація – книжна ).  
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Sub ДрукПосібника() 
Dim s As String, i, n, add As Integer 
s = InputBox("Введіть кількість сторінок у брошурі", _ 
            "Макрос друку брошури") 
If s = "" Then Exit Sub 
If Not IsNumeric(s) Then Exit Sub 
n = Val(s) 'кількість сторінок 
' визначення кількості додаткових порожніх сторінок 
If (n Mod 4) <> 0 Then add = 4 - (n Mod 4) Else add = 0 
' добалення в кінець документу порожніх сторінок 
Selection.EndKey Unit:=wdStory 
For i = 1 To add 
    Selection.InsertBreak Type:=wdPageBreak 
Next 
n = n + add:  s = "" 
 
i = MsgBox("Друкувати верхню сторону листів ?”+ _ 

” (Yes - верхню, No - нижню)", _ 
     vbYesNo + vbQuestion, "Вибір першого чи другого проходу друку") 
If i = vbYes Then  
'перший прохід друку 
For i = 1 To n / 2 Step 2 
' формування списку номерів для друку одної сторони листів 
s = s + Str(n - i + 1) + "," + Str(i) + "," 
Next 
' знищення зайвої коми в кінці списку 
s = Left(s, Len(s) - 1) 
i=MsgBox ("Закладіть у прінтер " + Str(n / 4) + _ 
       " листів для друку сторінок з номерами " + s + _ 
       " по 2 сторінки на листі", vbExclamation+vbOKCancel, _ 

 "Перший прохід друку") 
 if i = vbCancel Then Exit Sub 
 
' друк одної сторони листів 
Application.PrintOut FileName:="",Range:=wdPrintRangeOfPages,Item:=_ 
   wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:=s, PageType:= _        
wdPrintAllPages,ManualDuplexPrint:=False,Collate:=True,Background:=_ 
       True, PrintToFile:=False, PrintZoomColumn:=2, PrintZoomRow:=1, _ 
       PrintZoomPaperWidth:=0, PrintZoomPaperHeight:=0 
Else 
 'другий прохід друку 
For i = 2 To n / 2 Step 2 
s = s + Str(i) + "," + Str(n - i + 1) + "," 
Next 
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s = Left(s, Len(s) - 1) 
i=MsgBox ("Закладіть у прінтер " + Str(n / 4) + _ 
      " листів оберненою стороною для друку сторінок з номерами " _ 
       + s + " по 2 сторінки на листі", _ 
       vbExclamation+vbOKCancel, "Другий прохід друку") 
if i = vbCancel Then Exit Sub 
' друк оберненої сторони листів 
    Application.PrintOut 
FileName:="",Range:=wdPrintRangeOfPages,Item:=_ 
   wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:=s, PageType:= _        
wdPrintAllPages,ManualDuplexPrint:=False,Collate:=True,Background:=_ 
       True, PrintToFile:=False, PrintZoomColumn:=2, PrintZoomRow:=1, _ 
       PrintZoomPaperWidth:=0, PrintZoomPaperHeight:=0 
End If 
End Sub 
 
 Нижче наведено вікна-повідомлення, які виводяться макросом 
ДрукПосібника() при друці даного посібниками об’ємом 120с. 
 

 
 

 
 
Задача. Створити макрос Word, який дозволяє змінювати шрифт абзаців 
в активному  документі. Використати форму користувача. 
 

‘ запуск макросу 
Sub ФорматуванняАбзаців()  
‘ виведення форми 
     UserForm1.Show 
End Sub 
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Private Sub UserForm_Initialize() ‘ обробник події ініціалізації форми 
Dim i As Byte 
‘ заповнення комбінованих списків назвами шрифтів 
    With cmbNameNew 
        .AddItem ("Times New Roman") 
        .AddItem ("Arial") 
        .AddItem ("Tahoma") 
        .AddItem ("Verdana") 
        .AddItem ("Microsoft Sans Serif") 
        .ListIndex = 0 
    End With 
    With cmbNameOld 
        .AddItem ("Times New Roman") 
        .AddItem ("Arial") 
        .AddItem ("Tahoma") 
        .AddItem ("Verdana") 
        .AddItem ("Microsoft Sans Serif") 
        .ListIndex = 0 
    End With 
 
 ‘ заповнення комбінованих списків розмірами шрифтів 
    For i = 6 To 26 
        cmbSizeOld.AddItem (Str(i)):     cmbSizeNew.AddItem (Str(i)) 
    Next 
        cmbSizeOld.ListIndex = 4:      cmbSizeNew.ListIndex = 4 
End Sub 
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‘ обробник події натискання командної кнопки 
Private Sub cmdChange_Click() 
Dim MyObject 
Dim flag As Boolean 
‘ визначення об’єкта виділення Selection в залежності від обраної 
 ‘ радіокнопки 
If optAll.Value = True Then Selection.WholeStory 
If optCursor.Value = True Then ActiveDocument.Range_ 

(, End:=ActiveDocument.Content.End).Select 
  
For Each MyObject In Selection.Paragraphs    ' для кожного абзацу 
    With MyObject.Range 
‘ умова співпадання параметрів поточного абзацу із введеними 
‘початковими параметрами  
     If .Font.Size = Val(cmbSizeOld) And .Font.Name = cmbNameOld Then 
            .Font.Size = Val(cmbSizeNew) 
            .Font.Name = cmbNameNew 
        End If 
    End With 
Next 
End Sub 
 
Задача. Створити макрос Excel, за допомогою якого кожен стовпчик з 
парним номером робиться прихованим. 
 

Sub HideColumns( ) 
Set diap=Worksheets(“sheet1”).UsedRange 
For Each col In diap.Columns 

If col.Columns Mod 2=0 Then Col.Hidden=True 
Next col 
End Sub 

Автоматизація додатків Microsoft Office 

Багато програмістів у процесі роботи над своїми проектами 
(неважливо, за допомогою якого засобу розробки — Delphi, 
C++Builder, Visual Basic…) нерідко застосовують сервіси, надані 
Microsoft Office. Наприклад, побудова зведених таблиць і діаграм за 
допомогою Microsoft Excel, генерація і друк документів за 
допомогою Microsoft Word, практично усе, що може зробити 
користувач будь-якого додатка Microsoft Office за допомогою меню, 
клавіатури й інструментальної панелі, може бути зроблене й 
автоматично, тобто або з VBA-програми, або з додатка, створеного 
за допомогою одного з засобів розробки. Іншими словами, додатки 
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Microsoft Office є програмованими. Програмованість у загальному 
випадку означає можливість керування даним додатком за 
допомогою макромов або за допомогою інших додатків. Усі 
компоненти Microsoft Office підтримують макромову: Visual Basic 
for Applications (VBA), яка дозволяє створювати додатки 
безпосередньо усередині документів Office (це називається «рішення 
на базі Microsoft Office»). Керування ж компонентами Office з інших 
додатків здійснюється за допомогою автоматизації (Automation, 
раніше — OLE Automation) — усі додатки Microsoft Office є 
серверами автоматизації (або COM-серверами). Для створення таких 
додатків придатні будь-які засоби розробки, що дозволяють 
створювати контролери автоматизації (COM-клієнти). Найбільше 
часто для цієї мети використовується Visual Basic, але це можуть 
бути і Delphi, і C++Builder, і Visual C++.  

Автоматизація — це одна з можливостей, наданих технологією 
Microsoft COM (Component Object Model). Автоматизація 
використовується додатками (називаними COM-серверами) для 
надання доступу до їхніх об'єктів, а також до властивостей і методів 
цих об'єктів іншим додаткам (називаними COM-клієнтами), якими 
можуть бути і засоби розробки. Наприклад, текстовий процесор, як 
COM-сервер, може надавати іншим додаткам доступ до документа, 
абзацу, закладки за допомогою відповідних об'єктів. Для іменування 
(і розпізнавання) COM-серверів звичайно використовуються 
спеціальні рядкові позначення — програмні ідентифікатори 
(Programmatic Identifier, ProgID). Вони потрібні для того, щоб 
операційна система могла за допомогою цих ідентифікаторів 
визначити, в якому саме каталозі (або на якому комп'ютері локальної 
мережі, якщо використовується той або інший спосіб віддаленого 
доступу до сервера) розташований виконуваний файл сервера 
автоматизації, і запустити його на виконання.  

Зв'язуванням називається спосіб, за допомогою якого змінна або 
клас додатка-контролера посилається на об'єкт автоматизації. Таких 
способів існує два: пізнє зв'язування і раннє зв'язування. 

Пізнє зв'язування означає, що реальне посилання на об'єкт у 
змінній або класі з'являється на етапі виконання додатка-контролера. 
Цей спосіб звичайно більш повільний, ніж раннє зв'язування, але він 
доступний у всіх засобах розробки, що дозволяють створювати 
контролери автоматизації, і менш чуттєвий до того, чи всі параметри 
методів перелічені при їхніх викликах у коді додатка-контролера. 
При пізньому зв'язуванні коректність викликів методів перевіряється 
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в момент їхнього здійснення, тобто на етапі виконання додатка, а не 
на етапі його компіляції. 

Раннє зв'язування означає, що реальне посилання на об'єкт 
автоматизації з'являється вже на етапі компіляції. Тому в коді 
додатка-контролера потрібне посилання на бібліотеку типів (або на 
спеціальний модуль, що є інтерфейсом до неї), і це приводить до 
генерації в цьому додатку класів з тими ж властивостями і методами, 
що й в об'єктів автоматизації, що робить можливими синтаксичну 
перевірку імен методів на етапі компіляції і доступ до іменованих 
констант, що містяться в бібліотеці типів. Відзначимо, однак, що 
далеко не всі засоби розробки, що підтримують пізнє зв'язування, 
здійснюють також підтримку раннього зв'язування. 

В об’єктних моделях усіх додатків Microsoft Office завжди є 
головний об'єкт, доступний додаткові-контролерові. Саме він і 
представляє додаток, що автоматизується. Для всіх додатків 
Microsoft Office він називається Application, і багато його 
властивостей і методів для всіх цих додатків також однакові. 
Найчастіше використовуються наступні з них: 
 Властивість Visible (доступна для об'єкта Application усіх 

додатків Microsoft Office) дозволяє додаткові з'явитися на 
екрані й у панелі задач; воно приймає значення True 
(користувацький інтерфейс додатка доступний) або False 
(користувацький інтерфейс додатка недоступний; це значення 
встановлюється за замовчуванням). Якщо потрібно зробити 
щось з документом Office у фоновому режимі, не інформуючи 
про це користувача, можна не звертатися до цієї властивості — 
у цьому випадку додаток можна буде знайти тільки в списку 
процесів за допомогою Task Manager.  

     Метод Quit закриває додаток Office. У залежності від того, 
який додаток Office автоматизується, він може мати параметри 
або не мати таких.  

 
Приклади створення контролерів автоматизації 

 
У загальному випадку контролер автоматизації повинен 

виконувати наступні дії: 
 Перевірити, чи запущена копія додатка-сервера.  
 У залежності від результатів перевірки запустити копію 

додатка Office, що автоматизується,  або підключитися до 
вже наявної копії.  
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 Зробити вікно додатка-сервера видимим (у загальному 
випадку це не обов'язково).  

 Виконати якісь дії з додатком-сервером (наприклад, створити 
або відкрити документи, змінити їхні дані, зберегти 
документи й ін.)  

 Закрити додаток-сервер, якщо його копія була запущена 
даним контролером, або відключитися від нього, якщо 
контролер підключився до вже наявної копії. 

 
Нижче наведено проект з використанням серверів автоматизації  

MS Office, а саме Word, Excel, PowerPoint і  Access, які  запускаються 
з середовища Delphi, причому, контролер автоматизації виконує всі 
п’ять перерахованих дій.  
 
Uses ComObj, ActiveX; 
 
procedure TForm1.btnOKClick(Sender: TObject); 
var 
   ServerIsRunning : boolean; 
   Unknown : IUnknown; 
   Result : HResult; 
   AppProgID : String; 
   App : Variant; 
begin 
if lstName.ItemIndex=-1 then lstName.ItemIndex:=0; 
/// Програмний ідентифікатор додатка-сервера 
AppProgID:=lstName.Items[lstName.ItemIndex]+'.Application'; 
ServerIsRunning := False; 
Result := GetActiveObject(ProgIDToClassID(AppProgID),nil,Unknown); 
if (Result = MK_E_UNAVAILABLE) then 
       begin 

// Створення одного екземпляра сервера 
            App := CreateOleObject(AppProgID); 
            App.Visible := True; // Показати вікно додатку на екрані 
        end 
 else 
        begin 
               // З'єднання з вже запущенною копії сервера 
               App := GetActiveOleObject(AppProgID); 
               ServerIsRunning := True; 
        end; 
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   case lstName.ItemIndex of 
   0: //   Word.Application 
        begin 
         App.Documents.Add; // Відкрити новий документі 
   App.Selection.TypeText 

('Delphi -> Word: Вставка тексту в документ.'); 
 //----------------------------- 
// Інші дії з об'єктом додатку Word.Application 
//----------------------------- 

        end; 
  1:// Excel.Application 
        begin 
         App.WorkBooks.Add; 
         // Дії з активним робочим листом 

App.ActiveWorkBook.WorkSheets[1].Cells[1,2].Value:= 
'Delphi -> Excel:  Вставка тексту в комірку листа.'; 

         App.ActiveWorkBook.WorkSheets['Лист1'].Cells[1,1].Value:='25'; 
         App.ActiveWorkBook.WorkSheets[1].Cells[2,1].Value:='26'; 

// Добавлення формули в комірку робочого листа 
App.ActiveWorkBook.WorkSheets[1].Cells[3,1].Value := 

'=SUM(A1:A2)'; 
//----------------------------- 
// Інші дії з об'єктом додатку Excel.Application 
//----------------------------- 

        end; 
  end; 
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2:// Access.Application 
        begin 

// Відкриття існуючої бази даних 
App.OpenCurrentDatabase('D:\Baza_Usp\uspish_uk.mdb'); 
// Відкриття таблиці student бази даних uspish_uk.mdb 

  App.DoCmd.OpenTable('student'); 
          showMessage('Delphi -> Access'); 

//----------------------------- 
// Інші дії з об'єктом додатку Access.Application 
//----------------------------- 

        end; 
 
 3:// PowerPoint.Application 
        begin 

// Відкриття існуючої презентації 
App.Presentations.Open(FileName:='D:\Тема 2.ppt'); 
//Запуск презентації на виконання 
App.ActivePresentation.SlideShowSettings.Run; 

          showMessage('Delphi -> PowerPoint'); 
//----------------------------- 
// Інші дії з об'єктом додатку PowerPoint.Application 
//----------------------------- 

        end; 
 
 if not ServerIsRunning then App.Quit; 
 
 App:=Unassigned; 
 
end; 
 

Наступний проект створений у  середовищі VB. NET. В 
ньому демонструються два типи  зв’язування (раннє і пізнє) з 
сервером автоматизації  MS Word. Тут  наявність запущеної копії 
сервера автоматизації  не перевіряється. 
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Private Sub LateBinding_Click_1(ByVal sender As System.Object,_ 
 ByVal e As System.EventArgs) Handles LateBinding.Click 
        ' Приклад пізнього зв'язування 
        ' із зовнішнім об'єктом Word 
        Dim oWord As Object  ' невизначений об'єкт 
        oWord = CreateObject("Word.Application") 
        oWord.Visible = True 
        MsgBox("Пізнє зв'язування") 
        oWord.Quit() 
        oWord = Nothing 
    End Sub 
 
    Private Sub EarlyBinding_Click_1(ByVal sender As System.Object,_ 
ByVal e As System.EventArgs) Handles EarlyBinding.Click 
        ' Приклад раннього зв'язування 
        ' із зовнішнім об'єктом Word 
        ' Буде працювати тільки у випадку наявності посилання 

 ' (Project|References) на реально існуючий додаток 
 Dim oWord As New Word.Application  'створюємо конкретний об'єкт 
        ' Можна створити об'єкт у такий спосіб: 
        ' Dim oWord As Word.Application  ' описуємо 
       ' Set oWord = New Word.Application  ' створюємо новий екземпляр        
        oWord.Visible = True 
    oWord.Documents.Add() 
        oWord.Selection.TypeText_ 

("VB. NET -> Word: Вставка тексту в документ.") 
        MsgBox("Раннє зв'язування") 
        oWord.Quit() 
        oWord = Nothing 
    End Sub 
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Visual Basic Scripting Edition  
Visual Basic Scripting Edition (або просто VBScript) — це мова 

програмування від компанії Microsoft, призначена для створення 
сценаріїв (скриптів). VBScript є підмножиною мови Visual Basic і 
широко використовується при створенні адміністративних сценаріїв 
у системі Windows. VBScript за замовчуванням підтримується в 
Windows Script Host (WSH), що у свою чергу за замовчуванням 
установлюється разом з майже кожною версією Windows.  

Синтаксис VBScript є трохи спрощеною версією стандартного 
синтаксису Visual Basic. Наприклад, у VBScript не підтримується 
типізація: усі змінні мають тип Variant. Сценарії мовою VBScript 
найчастіше використовуються в наступних областях:  

 Автоматизація адміністрування систем Windows.  
 Серверний програмний код на сторінках ASP у Web-

додатках.  
 Клієнтські сценарії на Web-сторінках (в основному 

тільки в броузері Internet Explorer).  
  
 

Вставка сценарію на VBScript  у Web-сторінку 
 
Мови сценарію, такі як Java Script і VBScript, створені як 

розширення для HTML. Броузер одержує сценарій разом з іншою 
частиною Web-сторінки. Саме броузер повинний проаналізувати і 
виконати сценарій. У мову HTML був добавлений тег <SCRIPT>, 
використовуваний для включення сценарію на сторінку.  

Web-сторінка з активним містимим поділяється на дві частини: 
перша – це html-код самої сторінки з необхідними елементами 
керування (посилання, кнопки, форми для введення інформації і т.і.), 
і друга – сценарії на скрипті, що починають працювати при різних 
подіях, що відбуваються з елементами керування. Це можна назвати 
головною відмінною рисою програм для web-сторінок, від звичайних 
додатків, що виконуються. 

Найчастіше сценарії розташовують усередині Web-сторінки (в 
файлі з розширенням html), але скрипти можна розміщувати окремо 
в файлі з розширенням vbs (у такому випадку теги 
<SCRIPT></SCRIPT> можна не писати). 

Розглянемо основні прийоми виклику сценаріїв, або процедур з 
Web-сторінки. 
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 Сценарій, що викликається неявно 
<html> 
 <head> 
   <script language="VBScript"> 
 Sub but_onclick 
  MsgBox "Привіт :)" 
 End sub 
   </script> 
 
 </head> 
 <body> 
   <form> 
 <input type="button" name="but"> 
   </form> 
 </body> 
</html> 

Тут у частині, що описує html-сторінку, вказується ім'я 
елемента керування (name="ім'я"). Це ж "ім'я" пишеться у процедурі, 
що викликається, і через знак підкреслення пишеться назва події, на 
яку повинна відбутися реакція при виконання сценарію. 

 
 Виклик сценарію вказується в самому елементі керування 

<html> 
 <head> 
   <script language="VBScript"> 
 Sub scenariy 
  MsgBox "Привіт :)" 
 End sub 
   </script> 
 </head> 
 <body> 
   <form> 
 <input type="button" name="but" onclick="scenariy"> 
   </form> 
 </body> 
</html> 

Серед переваг такого способу можна відзначити те, що один і 
той же сценарій можна викликати з різних елементів керування. 

 
 Автоматичний виклик сценарію 

<html> 
 <body> 
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   <script language="VBScript"> 
  MsgBox "Привіт :)" 
   </script> 
 </body> 
</html> 

Код програми в цьому випадку виконається відразу після 
завантаження документа. 
 
 Виклик з іншої процедури 

<html> 
 <head> 
   <script language="VBScript"> 
 Sub cmdStart_onclick 
 Dim answer 
 answer = InputBox("Як Вас звуть ?", "Знайомство") 
 Call butalert(answer) 
 End Sub 
 
 Sub butalert(a) 
   Alert "Привіт, "+a 
 End Sub 
 
    </script> 
 </head> 
<body> 
   <form> 
 <input type="button" name="cmdStart" Value="Пуск" > 
   </form> 
 </body> 
</html> 
Не всі броузери підтримують мови сценарію. Деякі 

підтримують лише  Java Script. Тільки Microsoft Internet Explorer 
підтримує VBScript. Ті броузери, що не підтримують сценарій, 
сприймають його як текст і відображають у вікні як частину 
сторінки. Для рішення цієї проблеми сценарії краще розташовувати у 
тегах коментаря (<!-- і -->). 
 
 Перетворення підтипів у VBScript  

VBscript має тільки один тип даних VARIANT. Він може 
містити як символи, так і числа різної точності. Тому для того, щоб 
точно визначити тип даних, бажано використовувати функції 
перетворення типів (точніше, підтипів VARIANT). Якщо, наприклад, 
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треба додати два числа, що вводяться через елементи керування 
txtDodanok1 і txtDodanok2 типу Text, то введені дані по замовчанню 
будуть мати  текстовий формат і без використання перетворення 
підтипів замість правильного числового результату отримається 
конкатенація двох рядків. Тому замість помилкового скрипта 
 

<Script language="VBscript"> 
sub summa 
    summatext1=document.frmSum.txtDodanok1.value 
   summatext2=document.frmSum.txtDodanok2.value 
   alert summatext1+summatext2 
end sub 
</Script> 

треба використовувати наступний скрипт 

 
<Script language="VBscript"> 
sub summa 
    summatext1=Cint(frmSum.txtDodanok1.value) 
   summatext2=Cint(document.frmSum.txtDodanok2.value) 
   alert summatext1+summatext2 
end sub 
</Script> 

 

Підтипи даних VARIANT 
Підтип Функція 

перетво-
рення 

Опис 

Empty - Автоматично присвоюється новим змінним, коли 
їм ще не присвоєне явне значення. 

Null - Указує на те, що змінна не містить припустимих 
даних. 

Boolean CBool(x) Використовується для позначення логічних 
змінних, що  приймають два припустимих 
значення True або False 

Byte CByte(x) Самий короткий тип даних  (0..255) 
Integer CInt(x) Цілий тип у межах -32768 .. 32768 
Long CLng(x) Довгий тип цілої змінної в межах -2147483648 .. 

2147483647 
Single CSngl(x) Тип дійсних чисел із одинарною точністю 
Double CDbl(x) Тип дійсних чисел із подвійною точністю  
Date/Time CDate(x) Число у форматі час, що відображає дату від 1 

січня 100 року до 31 грудня 9999 року 
Currency CCur(x) Спеціальний числовий формат для грошових 
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величин 
String CStr(x) Символьні тип даних 
Object - Посилання на об'єкти ole, html, ActiveX 
Error - Тип даних, призначений для збереження номерів 

помилок 

 

Вбудовані елементи керування HTML  
 
Оскільки при написанні скриптів необхідно мати інформацію 

про те, на які події можна реагувати, які методи викликати, які 
властивості змінювати і для яких об’єктів, наведемо далі список 
внутрішніх елементів керування, які підтримує Internet Explorer. 
 

Елемент Тип Властивості Події Методи 
 кнопка  Button Form 

Enabled 
Name 
Value 

OnClick 
OnFocus 

Click 
Focus 

 вимикач  CheckBox Form 
Enabled 
Name 
Value 
Checked 
DefaultChecked 

OnClick 
OnFocus 

Click 
Focus 

схований 
елемент 

Hidden Name 
Value 

- - 

 вікно введення 
пароля  

Password Form 
Enabled 
Name 
Value 
DefaultValue 

OnFocus 
OnBlur 

Focus 
Blur 
Selected 

 перемикач  Radio Form 
Enabled 
Name 
Value 
Checked 

OnClick 
OnFocus 

Click 
Focus 

кнопка, що по-
вертає всім еле-
ментам форми 
значення за 
замовчуванням 

Reset Form 
Enabled 
Name 
Value 

OnClick 
OnFocus 

Click 
Focus 

список з Select Name OnFocus Focus 
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можливістю 
вибору 

Length 
Options 
SelectedIndex 

OnBlur 
OnChange 

Blur 

 кнопка 
відправлення 
форми  

Submit Form 
Enabled 
Name 
Value 

OnClick 
OnFocus 

Click 
Focus 

 текстове поле  Text Form 
Enabled 
Name 
Value 

OnFocus Focus 

 текстова 
область 

TextArea Name 
Value 
DefaultValue 

OnBlur 
OnChange 
OnSelect 

Blur 
Select 

Вбудовані елементи керування задаються тегами  
<INPUN></INPUT> або спеціальними тегами <SELECT></SELECT> 
і <TEXTAREA></ TEXTAREA>. 
 

Робота з компонентами ActiveX  
 

Використання вбудованих елементів керування HTML, хоч і 
дозволяє створювати досить красиві сторінки, але обмежує їх 
можливості. У деяких випадках потрібно обробляти вміст локальних 
файлів, відображати дані в графічному вигляді або виконувати іншу 
нетривіальну роботу. Створивши елемент керування ActiveX і 
розташувавши його на сервері WWW, можна зробити посилання на 
цей елемент в документі HTML. При цьому вікно елемента 
керування з'явиться в документі HTML, а вміст вікна буде повністю 
визначатися самим компонентом ActiveX.  Отримати доступ в 
скриптах VBScript до властивостей, подій і методів компонента 
ActiveX, розміщеного в документі HTML, можна, використовуючи 
синтаксис, прийнятий у VB. При цьому атрибут ID елемента 
керування ActiveX використовується аналогічно властивості Name 
вбудованого елемента керування. 

Зазначимо, що подію  OnClick визначено в стандарті HTML, 
тому обробники події саме з такими іменами генеруються 
вбудованими елементами керування. Щодо компонентів ActiveX, які 
завантажуються тегами  <Object></Object>, то для них генеруються 
обробники події з іменем Click, звичним для звичайного VB. Те саме 
стосується всіх інших обробників подій. 
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Приклад створення активної HTML-сторінки  
 

Задача. Використати елемент керування ActiveX Gauge (індикатор) і 
вбудований елемента керування Button. При кожному натисканні кнопки 
(подія Click) значення індикатора (властивість Gauge1.Value) змінювати в 
діапазоні від 0 до 10. 

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Gauge Control</TITLE> 
 
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> 
<!-- 
 Dim intValue 
 Sub cmdChange_Click 
  If intValue>9 then  intValue=0 
  Gauge1.Value=intValue 
 End Sub 
--> 
</SCRIPT> 
 
</HEAD> 
<BODY> 
<CENTER> 
 
<OBJECT 
CLASSID="clsid:7A080CC5-26E2-101B-AEBD-04021C009402" 
 ID="Gauge1"  HEIGHT=100 WIDTH=100 > 
 
 <PARAM NAME="Style" VALUE=3> 
 <PARAM NAME="NeedleWidth" VALUE=5> 
 <PARAM NAME="Min" VALUE=0> 
 <PARAM NAME="Max" VALUE=10> 
 <PARAM NAME="Value" VALUE=0> 
</OBJECT> 
 
<P> 
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="cmdChange" VALUE="Змінити 
значення індикатора" OnClick="cmdChange_Click"> 
 
</CENTER> 
</BODY> 
</HTML> 
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Лабораторна робота №1 
 

Тема: Побудова інтерфейсу із стандартними 
елементами керування  для розв’язання 

обчислювальної задачі 
 
Інтерфейс розробляти таким чином, щоб користувач не міг 

зробити дії, що призведуть до помилкового виконання програми. 
Непотрібні у певний час елементи керування зробити невидимими 
або недоступними. 

Зауваження. Приклад проекту зі стандартними елементами 
керування наведено на с.40. 

 
1. Із заданого тексту, який закінчується крапкою, вивести у вікно 

або всі голосні літери, або всі цифри, або всі допоміжні знаки, або всі слова, 
які повторюються. Заголовок мітки, яка позначає вікно виведення, 
змінювати в залежності від результату (використати OptionsButtons). 

 
2. Ввести два масиви. Упорядкувати їх за спаданням або 

зростанням у залежності від ознаки (використати OptionsButtons). При 
необхідності (використати CheckBoxes) – злити в один упорядкований 
масив. 

 
3. Для заданих трьох вершин трикутника і точки, яка лежить 

всередині, знайти відстань від даної точки до найближчої сторони 
трикутника. При необхідності (використати CheckBoxes) вивести відстані 
до всіх сторін. Передбачити видачу повідомлень при помилковому введенні 
даних (не трикутник, точка не лежить всередині). 

 
4. Для заданих координат вершин двох трикутників знайти площу 

більшого трикутника. При необхідності (використати CheckBoxes) видати 
інформацію про цей трикутник (рівносторонній, рівнобедрений, 
гострокутний,...). Передбачити видачу повідомлень при помилковому 
введенні даних (не трикутники). 

 
5.  Ввести два рядка символів. Знайти перетин цих рядків. В 

результуючий рядок попадають слова, які є в першому і другому рядках. 
При необхідності (використати CheckBoxes) ігнорувати регістр букв. 

 
6. Дано рядок символів. Підрахувати або суму цифр найбільшого 

числа, або кількість букв, або інших знаків. Вивести інформацію в одне 
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текстове поле. При необхідності (використати CheckBoxes) видати довжину 
тексту. 

 
7. Дано масив і номер позиції, з якої його треба впорядкувати. 

Впорядкувати масив у залежності від ознаки (використати OptionsButtons) 
або в порядку зростання або в порядку спадання. 

 
8. Ввести натуральне число n. Вивести в різні вікна взаємно 

прості з числом n числа, які менші за n; прості числа, які менші за n; додатні 
дільники числа n. Виводити результати, якщо включено відповідну ознаку 
(використати CheckBoxes). 

 
9. Ввести число у двійковій, вісімковій, десятковій або 

шістнадцятковій системі числення (вибір системи числення зробити за 
допомогою радіокнопок). Заповнити всі інші поля тим же числом у 
відповідній системі числення. 

 
10. Перевірити, чи впорядковані слова в заданому тексті згідно з 

таблицею кодів ASCII. Якщо слова не впорядковані, то впорядкувати їх за 
ознакою (використати OptionsButtons) чи за алфавітом, чи у зворотному 
порядку. Видати повідомлення про впорядкованість вхідного тексту. 

 
11. У заданому тексті перевірити, чи він містить 3 введені слова 

(регістр не істотній). Якщо так, – помітити кожне з слів (використати 
CheckBoxes) і вивести, з якої позиції починається збіг та скільки разів 
повторюється кожне введене слово. 

 
12. Трикутник заданий трьома вершинами. Обчислити або три його 

кути, або довжини його сторін або довжини висот (у залежності від ознаки 
типу OptionsButtons). Результати заносити в три поля, назви яких 
змінювати в залежності від ознаки. Видати повідомлення, якщо такого 
трикутника не існує. Намалювати трикутник методом Line. 

 
13. Для заданих чисел a, b, c, d, e – довжин 5 відрізків - визначити 

трійки чисел, для яких існує трикутник, помітити такі трійки (використати 
CheckBoxes) і обчислити їх площу. 

 
14. Перетворити введений масив, зсунувши його циклічно на k 

позицій (k вводиться за допомогою діалогового вікна InputBox) вліво або 
вправо (в залежності від ознаки OptionsButtons). Вивести перетворений 
масив у нове вікно. 

 
15. У заданому тексті підрахувати кількість слів, які починаються і 

закінчуються однією буквою; містять тільки три букви; є симетричними. 
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Результати виводити в три різних вікна в залежності від вказаної ознаки 
(використати CheckBoxes). Симетричні слова вивести у список. 

 
16. Із заданого тексту утворити новий, в який включити всі слова, 

що починаються з великої букви і містять парну або непарну (використати 
CheckBoxes) кількість символів. Однакові слова виводити один раз. 

 
17. Дано текст (послідовність символів). З’ясувати:  
 чи зустрічається в ньому слово, введене користувачем (і 

кількість таких слів); 
 чи кількість букв перевищує кількість цифр; 
 чи в тексті присутні більше 3 розділових знаків. 
Використати OptionsButtons, а для виведення результату –MsgBox. 
 
18. Дано послідовність символів. Знайти в ній: 
 найбільшу кількість малих латинських букв, що йдуть підряд; 
 найбільшу кількість пробілів, що йдуть підряд; 
 суму позицій букви «e». 
        Використати CheckBox. Поля результатів, які не 

використовуються, зробити невидимими. 
 
19. Дано цілі числа a1,…,an. Одержати: 
 кількість непарних і від’ємних; 

 кількість елементів, що задовольняють умові 2iai  ; 

 суму чисел, кратних 5. 
Використати CheckBoxes. Утворити 3 тестових поля для виведення 

результатів. Поля результатів, які не використовуються, зробити 
невидимими. 

 

20. Дано дійсні числа nxx ,...,1  (n3). Обчислити одну з величин: 

 )2)...(2)(2( 12432321 nnn xxxxxxxxx   ; 

 ))...()()...()(( 1121 iiniiiiii xxxxxxxxxx   , при цьому 

вказати індекс i .  
 Використати CheckBox. При виборі останнього пункту 
використати діалогове вікно InputBox для введення індексу. 

 
21. У елементі керування типу TextBox ввести послідовність 

дійсних числа naa ,...,1 , розділених пробілами. Обчислити: 

 середнє арифметичне послідовності; 
 середнє арифметичне, крім ia , вказати індекс i . 

Використати СheckBoxes. При виборі останнього пункту 
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використати діалогове вікно InputBox для введення індексу. 
 

22. Дано дійсні числа naa ,...,1 . Обчислити одну з величин: 

 при 0ia , підрахувати 
3

11  
 iii

i
aaa

a , інакше ;0ia  

 суму додатних елементів; 
 суму від’ємних елементів. 

 Вивести у елемент керування типу TextBox парні числа заданої 
послідовності. Використати OptionsButtons і одне тестове поле для 
виведення результату. Назву тестового поля змінювати. 

 
23. Дано дійсні числа .,...,1 naa  Обчислити одну з величин: 

 naaa  ...21 ; 

 naaa  ...21 ; 

 кількість простих чисел у послідовності. 
 Вивести у елемент керування типу TextBox знайдені прості числа. 

Використати OptionsButtons і одне тестове поле для виводу 
результату. Назву тестового поля змінювати. 

 

24. Дано натуральні числа nbb ,...,0  
(використати TextBox). 

Обчислити )(...)()( 10 nbfbfbf  , де )(xf  обчислюється за однією з 

формул: 

 ;
3

1382
)(

23 


xxx
xf  

 ;3518)(  xexf x  

 )1(2sin)(  xexxf ; 

Використати OptionsButtons і одне тестове поле для виведення 
результату. Використати діалогове вікно InputBox для введення x . 

 

25. Дано дійсні числа nccc ,...,, 21 (використати TextBox). 

Обчислити суму: 
 парних елементів послідовності; 
 непарних елементів послідовності; 
 індексів нульових елементів. 
Використати СheckBoxes. Використати 3 тестових поля для 

виведення результатів. Поля, які не використовуються, зробити 
невидимими. 
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26. Дано послідовність naaa ,...,, 21  
(використати TextBox). 

Обчислити: 

 2
1 )...(2 naa  ; 

 naaa  ...21 ; 

 
)!1(

...
!1!0
21




n

aaa n . 

Використати CheckBoxes. Використати 3 вікна для виведення  
результатів. Вікна результатів, які не використовуються, зробити 
невидимими. 

 
27. Дано послідовність дійсних чисел (використати TextBox). 

Вивести нову послідовність, в якій спочатку  розмістити всі від’ємні числа, 
потім - нульові, потім - додатні, зберігаючи порядок слідування. При 
необхідності (використати CheckBox) видати  кількості від’ємних, додатних 
і/або  нульових. Елементи керування, які не використовуються, зробити 
невидимими. 

 
28. Ввести координати точок на площині. Впорядкувати  точки або 

за відстанню від початку координат, або за зростанням кута між векторами з 
заданими координатами та віссю абсцис (використати OptionButtons). При 
необхідності (використати CheckBox) знайти  відстані і/або  кути. Поля, які 
не використовуються, зробити невидимими. 

 
29. Дано рядок символів. Вивести або всі слова, в яких є однакові 

букви, або кількість слів, в яких усі букви різні (використати 
OptionButtons). Назву поля результатів міняти в залежності від інформації. 
Вивести повідомлення, якщо  потрібних слів немає (використати MsgBox). 

 
30.   Дано текст і окремо слово. Вивести або всі слова, в яких є  всі 

букви цього слова, або кількість слів, в яких немає  жодної букви  введеного 
слова (використати OptionButtons). Назву поля результатів міняти в 
залежності від інформації. Вивести повідомлення, якщо  потрібних слів 
немає (використати MsgBox). 

 

Лабораторна робота №2 
 

Тема: Використання графічних елементів 
керування і графічних методів 
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Зауваження. Приклад проекту з використанням графічних 
можливостей наведено на с.45. 

 
1. На формі (Form) зобразити відрізок, що обертається навколо 

одного із своїх кінців (на вибір користувача) в один або інший бік в 
залежності від ознаки CheckBox. Колір і довжину відрізку вибирає 
користувач. 

 
2. Використовуючи елемент керування  PictureBox, зобразити 

змію, яка рухається по периметру вікна в один або інший бік в залежності 
від ознаки Check Box. Передбачити вибір кольору зображення. 

 
3. Використовуючи елемент керування PictureBox, зобразити 

м’яч, який поступово змінює кольори й стрибає вертикально. При падінні 
м’яч змінює форму. Передбачити вибір радіуса м’яча за допомогою лінійки 
прокрутки. 

 
4. На формі (Form) зобразити повітряну кулю, яка надувається і 

лопається, розлітаючись на шматочки. Колір кулі і час її вибуху вибирає 
користувач. 

 
5. Використовуючи елемент керування PictureBox, зобразити 

механічний секундомір, який користувач може вмикати і вимикати. 
 
6. Використовуючи елемент керування Image, реалізувати рух 

довільного зображення  по формі за допомогою мишки. Якщо під час руху 
зображення попадає на кнопку зі стрілкою, то зображення примусово 
переставляється в потрібний бік.  

 
7. На формі (Form) зобразити рух маятника. Довжину нитки (зі 

списку), кут відхилення і колір вантажу вибирає користувач. 
 
8. Використовуючи елемент керування PictureBox, за допомогою  

Рaint  створити серію малюнків для зображення руху (автомобіль 
рівноприскорено піднімається вгору). Прискорення задається користувачем. 

 
9. Використовуючи елемент керування PictureBox, за допомогою 

Рaint створити серію малюнків для зображення руху (чоловічок хитає 
головою, якщо йому на голову падає капелюх). 

 
10. Використовуючи елемент керування PictureBox, за допомогою 

Рaint створити серію малюнків для зображення руху (чоловічок водить 
очима вправо-вліво, в залежності від положення м’яча, який мишкою 
пересувається користувачем). 
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11. Використовуючи елемент керування PictureBox, за допомогою 

Рaint створити серію малюнків для зображення руху (чоловічок 
посміхається або хмуриться в залежності від того, чи закривають хмари 
сонце. Хмари пливуть по небу). 

 
12. На формі (Form) зобразити м’ячик, який кидають вбік з заданої 

висоти. М’яч при падінні стрибає, сплющуючись, коли досягає нижнього 
краю форми, а відстрибуючи знову набуває попередньої форми.  Радіус 
м’яча вибирає користувач. 

 
13. Використовуючи елемент керування PictureBox, зобразити 

вікно зі шторами, колір яких користувач вибирає зі списку. Штори 
розсуваються й зсуваються за допомогою командної кнопки. 

 
14. На формі (Form) зобразити квіти, які виростають. Кількість 

квітів вибирається користувачем. 
 
15. На формі (Form) зобразити літак, що підіймається в повітря. 

Кут підйому вибирає користувач. При підйомі на задану висоту літак далі 
летить горизонтально.  

 
16. Використовуючи елемент керування PictureBox, зобразити 

парашутиста, який падає. Швидкість падіння і напрям вітру вибирається 
користувачем.  

 
17. На формі (Form) зобразити яхту, яка пливе за течією чи проти в 

залежності від радіокнопки. Швидкість яхти та течії вибирає користувач. 
 
18. Використовуючи елемент керування PictureBox, зобразити 

м’яч, який котиться з гори. Колір м’яча вибирає користувач. Швидкість 
м’яча при збільшенні пройденого шляху повинна збільшуватись. Коли гора 
закінчується, м’яч далі рухається горизонтально і зупиняється. 

 
19. Використовуючи елементи керування типу Shape і власну 

палітру кольорів, дати можливість користувачу замальовувати фігури 
потрібними (різними) кольорами і складати з фігур картинки. 

 
20. Використовуючи методи Line і Circle, намалювати власні 

ініціали. Дати можливість користувачу за допомогою ScrollBar змінювати 
товщину лінії, а за допомогою радіокнопок – тип лінії.  
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21. Використовуючи елементи керування типу Shape і Line, 
намалювати автомобіль, який буде рухатись по командній кнопці (вперед і 
назад). Напис на кнопці змінювати. 

 
22. Використовуючи елемент керування PictureBox, за допомогою 

методу Circle зобразити  віяло, яке закривається й розкривається. Кожен 
сектор віяла повинен мати інший колір. 

 
23. Використовуючи елементи керування типу Shape, намалювати 

9 квадратів. Дати можливість користувачу задавати колір квадратів і за 
допомогою мишки пересувати їх. Якщо квадрати будуть складені в один 
великий квадрат, зафарбувати його синім кольором. 
 

24. Використовуючи елементи керування типу Shape і Line, 
намалювати сонце з променями.  По командній кнопці, яка змінює напис, 
дозволити сонцю котитися  вправо чи вліво по небу. Дати можливість 
користувачу збільшувати або зменшувати зображення й вибирати колір з 
власної палітри. 

 
25. Використовуючи елементи керування PictureBox, Image, 

Shape, зобразити телевізор, який буде вмикатися і вимикатися за 
допомогою командної кнопки. Дати можливість користувачу перемикати 
програми за допомогою радіокнопки. 

 
26. Використовуючи елементи керування типу Shape, намалювати 

коло, з внутрішньої сторони якого  рухається круг меншого радіуса. Напрям 
руху та колір круга (зі списку) вибирає користувач. 

 
27. Намалювати сектор з центром, який співпадає з центром форми 

(Form). Початковий, кінцевий кути, радіус і колір заповнення вибирає 
користувач. За допомогою елементу керування  Timer збільшувати кут, 
поступово перетворюючи сектор на коло. 

 
28. Використовуючи елемент керування PictureBox, намалювати 

дугу з центром, який співпадає з центром картинки. Початковий , кінцевий 
кути, радіус і колір вибирає користувач. За допомогою ScrollBar  
збільшувати кут (обробляти подію Scroll), поступово перетворюючи дугу на 
коло. 

 
29. Використовуючи елемент керування Image, реалізувати 

масштабування довільного зображення по горизонталі й по вертикалі за 
допомогою HScrollBar, VScollBar. При досяганні зображенням 
найбільшого та найменшого заданих розмірів надавати зображенню 
початкові розміри. 
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30. Використовуючи елементи керування Timer, Image, поступово 

пересунути деякий малюнок з верхнього лівого кута в правий нижній і 
назад. Аналогічну дію зробити з іншим зображенням, рухаючи його з 
правого верхнього кута в лівий нижній. Рух відбувається за допомогою 
командних кнопок, які змінюють назви. При зустрічі зображень повертати 
їх у початкові положення. 
 

Лабораторна робота №3 
 

Тема: Побудова проекту із застосуванням баз даних 
 
Розробити базу даних  в середовищі Access або засобами Data 

Manager (за вказівкою викладача). База даних складається з одної 
таблиці, в таблиці має бути мінімум 5 записів з відповідною 
інформацією. Створити проект на VB, в якому дати можливість 
користувачу переглядати, знаходити за певним критерієм, додавати, 
корегувати і знищувати записи. Критерій пошуку задати самостійно. 
Для відображення полів використовувати елементи керування 
TextBox або DBGrid (за вказівкою викладача). 

При додаванні та коректуванні записів створити допоміжну 
форму, в якій організувати контроль користувацького вводу для 
коректного занесення даних в основну форму проекта (у таблицю 
бази даних автоматично попадають дані з елементів керування 
DataControl основної форми).  

 
1. Розробити базу даних  в середовищі Access. Відомості про книги – 

це прізвище автора, назва, рік видання, вартість. Є база даних з таблицею, 
записи якої – відомості про книги. Для відображення полів 
використовувати елемент керування  DBGrid. 

 
2. Розробити базу даних засобами Data Manager. Інформація про 

автомобіль складається з номера, марки, року випуску, прізвища. Є база 
даних з таблицею, записи якої – інформація про автомобілі. Для 
відображення полів використовувати елементи керування TextBox. 

 
3. Розробити базу даних  в середовищі Access. Відомості про учня 

складаються з його прізвища, імені, домашньої адреси, номера телефону. Є 
база даних з таблицею, записи якої – інформація про учнів. Для 
відображення полів використовувати елемент керування  DBGrid. 
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4. Розробити базу даних засобами Data Manager. В таблиці задано 
інформацію про назву міста, кількість інститутів, чисельність населення, 
чисельність студентів. Для відображення полів використовувати елементи 
керування TextBox. 

 
5. Розробити базу даних  в середовищі Access. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про ліки, які зберігаються на складі: 
назва, термін зберігання, дата випуску, кількість одиниць, вартість. Для 
відображення полів використовувати елемент керування  DBGrid. 

 
6. Розробити базу даних засобами Data Manager. На складі 

зберігається продукція заводу. Є база даних з таблицею, записи якої – 
інформація про кожний вид продукції: номер продукції, назва, кількість 
одиниць, дата випуску, вартість одиниці. Для відображення полів 
використовувати елементи керування TextBox. 

 
7. Розробити базу даних  в середовищі Access. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про точки у просторі: координати 
точки, назва точки, маса точки. Для відображення полів використовувати 
елемент керування  DBGrid. 

 
8. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про прямі у просторі: коефіцієнти 
рівняння прямої, назва прямої, колір прямої. Для відображення полів 
використовувати елементи керування TextBox. 

 
9. Розробити базу даних  в середовищі Access. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про файли: назва файлу, розширення, 
дата створення, розмір, атрибут. Для відображення полів використовувати 
елемент керування  DBGrid. 

 
10. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є телефонна база 

даних з таблицею, записи якої складаються з п’ятизначного номера 
телефона, прізвища або назви організації, адреси. Для відображення полів 
використовувати елементи керування TextBox. 

 
11. Розробити базу даних  в середовищі Access. Є база даних 

електромережі з таблицею, записи якої складаються з прізвища 
квартиронаймача, початкових і кінцевих показників лічильника за місяць, 
тарифу, кількості кіловат. Для відображення полів використовувати елемент 
керування  DBGrid. 

 
12. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних по 

навантаженню викладача з таблицею, записи якої складаються з назви 
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предмету, номера курсу, кількості студентів, кількості лекційних і 
лабораторних годин, ознаки наявності заліку або іспиту. Для відображення 
полів використовувати елементи керування TextBox.  

 
13. Розробити базу даних в середовищі Access. Інформація про 

комп’ютер складається з типу процесора, його частоти, об’єму ОЗУ, об’єму 
пам’яті, наявності CD-ROM. Є база даних з таблицею, записи якої – 
інформація про комп’ютер.  Для відображення полів використовувати 
елемент керування  DBGrid. 

 
14. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних 

бібліотеки з таблицею, записи якої складаються з прізвище автора книги, 
назви книги, року видання, вартості. Для відображення полів 
використовувати елементи керування TextBox. 

 
15. Розробити базу даних в середовищі Access. Інформація про 

автомобіль складається з номера, марки, року випуску, прізвища. Є база 
даних з таблицею, записи якої – інформація про автомобілі. Для 
відображення полів використовувати елемент керування  DBGrid. 

 
16. Розробити базу даних засобами Data Manager. Відомості про 

студента складаються з його прізвища, імені, домашньої адреси, номера 
телефону. Є база даних з таблицею, записи якої – інформація про учнів. Для 
відображення полів використовувати елементи керування TextBox. 

 
17. Розробити базу даних в середовищі Access. В таблиці задано 

інформацію про назву міста, кількість інститутів, чисельність населення, 
чисельність студентів. Для відображення полів використовувати елемент 
керування  DBGrid. 

 
18. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про ліки, які зберігаються на складі: 
назва, термін зберігання, дата випуску, кількість одиниць, вартість. Для 
відображення полів використовувати елементи керування TextBox. 

 
19. Розробити базу даних в середовищі Access. На складі 

зберігається продукція заводу. Є база даних з таблицею, записи якої – 
інформація про кожний вид продукції: номер продукції, назва, кількість 
одиниць, дата випуску, вартість одиниці. Для відображення полів 
використовувати елемент керування  DBGrid. 

 
20. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про точки у просторі: координати 



 105 

точки, назва точки, маса точки. Для відображення полів використовувати 
елементи керування TextBox. 

 
21. Розробити базу даних в середовищі Access. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про прямі у просторі: коефіцієнти 
рівняння прямої, назва прямої, колір прямої. Для відображення полів 
використовувати елемент керування  DBGrid. 

 
22. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних з 

таблицею, записи якої – інформація про файли: назва файлу, розширення, 
дата створення, розмір, атрибут. Для відображення полів використовувати 
елементи керування TextBox. 

 
23. Розробити базу даних в середовищі Access. Є телефонна база 

даних з таблицею, записи якої складаються з п’ятизначного номера 
телефону, прізвища або назви організації, адреси. Для відображення полів 
використовувати елемент керування  DBGrid. 

 
24. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних 

електромережі з таблицею, записи якої складаються з прізвища 
квартиронаймача, початкових і кінцевих показників лічильника за місяць, 
тарифу, кількості кіловат. Для відображення полів використовувати 
елементи керування TextBox. 

 
25. Розробити базу даних в середовищі Access. Є база даних по 

навантаженню викладача з таблицею, записи якої складаються з назви 
предмету, номера курсу, кількості студентів, кількості лекційних і 
лабораторних годин, ознаки наявності заліку або іспиту. Для відображення 
полів використовувати елемент керування  DBGrid. 

 
26. Розробити базу даних засобами Data Manager. Інформація про 

комп’ютер складається з типу процесора, його частоти, об’єму ОЗУ, об’єму 
пам’яті, наявності CD-ROM. Є база даних з таблицею, записи якої – 
інформація про комп’ютер. Для відображення полів використовувати 
елементи керування TextBox. 
 

27. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних з 
таблицею, записи якої – інформація про співробітників, які працюють на 
факультеті: прізвище, посада, стать, дата прийому на роботу, оклад. Для 
відображення полів використовувати елементи керування TextBox. 
 

28. Розробити базу даних  в середовищі Access. Є база даних 
пункту прокату відеокасет з таблицею, записи якої складаються з назви 
фільму, року випуску, дати надходження до пункту прокату, ознаки 
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наявності фільму, скільки разів фільм брали на прокат. Для відображення 
полів використовувати елемент керування  DBGrid. 
 

29. Розробити базу даних засобами Data Manager. Є база даних 
пункту продажу аудіокасет з таблицею, записи якої складаються з 
виконавця, назви альбому, року випуску, вартості касети. Для відображення 
полів використовувати елементи керування TextBox. 
 

30. Розробити базу даних в середовищі Access. Є база даних архіву 
документів з полями: назва документу, дата передачі до архіву, посада 
співробітника, що передав документ до архіву, відмітка про знищення 
документу. Для відображення полів використовувати елемент керування  
DBGrid. 
 
 

Лабораторна робота №4 
 

Тема: Використання об’єктів Microsoft Office 
 
Зауваження. Приклади макросів MS Office наведено на с.76., 

а приклади створення контролерів автоматизації – на с.82. 
 

Створити макрос засобами VBA for Word 
 
1. Виділити у тексті документа задане слово (колір виділення, тип 

шрифта та стиль написання задаються у формі користувача).  
 
2. Із заданого документа з текстом і математичними формулами 

(об’єкти Microsoft Equation) утворити 2 нових документи окремо з 
формулами, окремо з текстом. 

 
3. За заданим українсько-англійським словником (таблиця з двома 

стовпчиками) утворити англо-український словник (підтримувати 
упорядкованість словника за алфавітом). 

 
4. Випадковим чином переставити абзаци в заданому документі. 
 
5. Зашифрувати текст документа, зсунувши, наприклад, кожен символ 

тексту на деяку величину. Дати можливість розшифрувати текст при вводі 
паролю. 
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6. Ввести два списки слів (слова вводяться у формі) і у поточному 
документі здійснити заміну  всіх слів з першого списку на відповідні (за 
номерами) слова другого списку. При заміні дати можливість користувачу 
погоджуватись чи відмовлятись від конкретної заміни. 

 
7. У формі ввести шаблон і за допомогою операції Like утворити 

рядок із слів поточного документу, які задовольняють веденому шаблону. 
Отриманий рядок вивести на формі. 

 
8. Перетворити документ таким чином, щоб кожне речення тексту 

починалося з абзацу. Додатково дати можливість порожні абзаци 
знищувати. 

 
9.  Відсортувати абзаци тексту за алфавітом або за довжинами. Ознака 

сортування задається на формі. 
 
10. У кожному абзаці переставити перше і останнє слово. 
 

Створити макрос засобами VBA  for Excel 
 
11. Кожна комірка деякої таблиці робочого листа задається у вигляді 

число(число). Створити макрос, який обчислює суму чисел кожного рядка 
таблиці у вигляді сума(сума) і виводить одержані суми у першому правому 
порожньому стовпчику. Координати верхньої лівої і нижньої правої комірок 
таблиці задаються. Якщо деякі числа не задані, вважати їх рівними нулю. 

 
12. Кожна комірка деякого прямокутного виділеного діапазону 

робочого листа задається у вигляді число(число). Створити макрос, який 
обчислює суму чисел кожного стовпчика таблиці у вигляді сума(сума), 
вставляє новий рядок нижче виділеного діапазону, виводить в нього 
одержані суми. Якщо деякі числа не задані, вважати їх рівними нулю. 

 
13. На  робочому листі розмістити список студентів групи. Створити 

макрос, який випадковим чином (без повторів) розподіляє варіанти завдань 
лабораторних робіт. Кількість лабораторних робіт і кількість варіантів в 
кожній лабораторній роботі вводиться користувачем. 

 
14. На  робочому листі розмістити заповнену таблицю зі списком 

студентів групи (стовпчик) і номерами лабораторних робіт (рядок). 
Створити макрос, який виділяє червоним кольором номера варіантів, що 
повторюються і належать одному стовпчику.  
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15. На  робочому листі розмістити заповнену таблицю зі списком 
студентів групи (стовпчик) і номерами лабораторних робіт (рядок). 
Створити макрос, який по кожному виділеному стовпчику виводить номери 
варіантів, які в ньому не зустрічались. Максимально можливий номер 
варіанту задається користувачем. 

 
16. На  робочому листі розмістити заповнену таблицю зі списком 

студентів групи (стовпчик) і датами здачі лабораторних робіт (рядок). 
Створити макрос, який виставляє бали за лабораторні роботи, враховуючи 
термін здачі. Максимальна кількість балів m, дата першого заняття і 
кількість тижнів n, за яку треба здати лабораторну роботу, задаються 
користувачем. За кожен просрочений тиждень знімається  0.2m  балів.  

 
17. Створити макрос, який транспонує виділений прямокутний 

діапазон комірок і оточує отриманий діапазон жирною рамкою, а 
заголовочні рядок і стовпчик – напівжирною рамкою.  

 
18. На  робочому листі розмістити заповнену таблицю зі списком 

студентів групи (стовпчик), номерами лабораторних робіт (рядок) і 
виставленими балами. Створити макрос, який виводить список студентів, 
що отримали суму балів, яка належить заданому користувачем діапазону. 
Діапазон вводиться у відсотках, задається також максимально можливий 
бал.  

 
19. На  робочому листі розмістити список студентів групи (прізвища) 

та дату їх народження. Створити макрос, який виводить список студентів, 
які народилися у задану користувачем пору року, відсортувавши список за 
зростанням або спаданням дати (напрям сортування задається 
користувачем, рік не враховується).  

 
20. У формі ввести шаблон і за допомогою операції Like утворити 

новий робочий лист, у який переписати всі рядки старого робочого листа, 
перша комірка яких відповідає заданому шаблону.  
 

Створити макрос засобами VBA  for PowerPoint 
 

21. Створити слайд-шоу з графічних файлів заданого каталогу. Ім’я 
каталогу і назва файлу без його номера вводяться у формі або вибираються 
за допомогою елементів керування. Всі файли мають однакові імена, які 
закінчуються номером майбутнього слайду. 
 

Створити контролер автоматизації для роботи з 
об’єктами MS Office 
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22. На формі Delphi занести відомості про розклад заліків групи 302.  

Вивести таблицю Excel з розкладом. Розклад доповнити стовпчиком, в 
якому обчислюється кількість днів, що залишилась до заліку. 
 

23. На формі Delphi занести відомості про екзаменаційну сесію групи 
302. Вивести таблицю Excel з отриманою інформацією. В таблицю добавити 
стовпчик, в якому обчислюється середній бал кожного студента і рядок з 
середнім балом по кожному предмету. 
 

24. На формі VB занести відомості про розклад заліків групи 302.  
Вивести документ Word з розкладом. Розклад доповнити інформацією  з 
кількістю днів, що залишилась до кожного заліку. 
 

25. На формі VB занести відомості про екзаменаційну сесію групи 302. 
Вивести документ Word з отриманою інформацією. Добавити інформацію з 
середнім балом кожного студента і середнім балом по кожному предмету. 
 

26. На формі VB занести відомості про попередні і поточні показники 
лічильника на газ, електропостачання і воду. Ввести також інформацію про 
тариф.  Вивести таблицю Excel з отриманою інформацією і розрахунком 
платежів.  
 

27. На формі VB занести відомості про екзаменаційну сесію групи 302. 
Вивести таблицю Excel з отриманою інформацією. Таблицю відсортувати за 
успішністю (добавити стовпчик, в якому обчислюється сума балів кожного 
студента). 
 

28. Створити форму Delphi, за допомогою якої вводити анкетні данні 
студентів. Сформувати документ Word, на кожній сторінці якого окремо 
розташувати кожну введену анкету. 
 

29. Створити форму Delphi, за допомогою якої вводити данні про 
кількість зданих студентом (прізвище вводиться) лабораторних робіт з 
дисциплін „Системне програмування”, „Об’єктно - орієнтоване 
програмування”, „Спеціалізовані мови програмування”. Сформувати 
презентацію PowerPoint, на кожному слайді якої окремо розташувати 
введену інформацію про кожного введеного студента. 
 

30. Створити форму VB, за допомогою якої вводити данні про 
дисципліну, що викладається в шостому семестрі (назва дисципліни 
вводиться). Сформувати презентацію PowerPoint, на кожному слайді якої 
окремо розташувати введену інформацію про кожну введену дисципліну. 
Запустити показ презентації. 
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Лабораторна робота №5 
Тема: Програмування активних html-сторінок 

засобами VBScript, DHTML, ASP або ASP .NET  
Побудувати DHTML-проект з використанням dll-бібліотеки, 

ASP, ASP .NET додаток або html-сторінку з вбудованими елементами 
керування Internet Explorer (для обробки подій викликати сценарії на 
мові  VBScript) за умовою першої лабораторної роботи.  

Номер варіанту обчислити за формулою n5 = 30 – n1 + 1, де 
n1 – номер варіанту першої лабораторної роботи, а n5 – п’ятої. 

Зауваження. Приклад створення активної HTML-сторінки 
наведено на с.93.  
 

Лабораторна робота №6 
Тема: Створення консольної програми 

засобами VB .NET  

Використовуючи методи Writeline, Write, Readline, Read, 
ReadKey класу System.Console або вбудовані функції MsgBox, 
InputBox, розробити консольну програму. 

Із записів таблиці бази даних, створеної у третій лабораторній 
роботі, програмно утворити файл. З підготовленого файлу зчитати 
інформацію у масив структур, оголошений в основній функції, або у 
масив структур, який є приватним членом-даним класу. В інший 
файл вивести відсортовані елементи масиву, які задовольняють 
критерію пошуку. Роздрукувати створені файли у вигляді таблиці. 
Критерій пошуку задати самостійно. 

Організувати обробку виключень, які можуть виникати при 
роботі з базою даних, файлами і масивами (помилковий шлях до 
файлу, вихід за межі масиву  тощо). 

Номер варіанту обчислити за формулою n6 = 30 – n3 + 1, де 
n3 – номер варіанту третьої лабораторної роботи, а n6 – шостої. 
Парні варіанти виконувати із застосуванням лише структур без 
класів, а непарні – класів. 
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Зауваження. Приклад консольної програми з використанням 
структур наведено на с.61. 

Додаток 

Алфавітний перелік функцій і команд Visual Basic 
Функція або оператор  Короткий опис  

Abs (функція)  повертає абсолютне значення числа  
And (операція)  логічне І  
AppActivate 
(оператор)  

активізує вікно додатка  

Array (функція)  створює масив з параметрів і повертає його як 
змінну типу Variant  

Asc (функція)  повертає числовий код першого символу рядка 
аргументу  

Atn (функція)  повертає арктангенс числа в радіанах  
Beep (оператор)  програє звуковий сигнал через динамік 

комп'ютера  
Call (оператор)  передає керування процедурі модуля (Sub), 

функції модуля (Function) або підпрограмі DLL  
CBool (функція)  перетворює вираз до типу Boolean  
CByte (функція)  перетворює вираз до типу Byte  
ССur (функція)  перетворює вираз до типу Currency  
CDate (функція)  перетворює вираз до типу Date  
CDbl (функція)  перетворює вираз до типу Double  
ChDir (оператор)  змінює поточний каталог на пристрої  
ChDrive (оператор)  змінює поточний пристрій  
Choose (функція)  повертає значення зі списку аргументів з 

визначеним порядковим номером  
Chr (функція)  повертає символ, зв'язаний з визначеним 

числовим кодом  
CInt (функція)  перетворює вираз до типу Integer  
CLng (функція)  перетворює вираз до типу Long  
Close (оператор)  закриває файл, відкритий оператором Open  
Command (функція)  повертає командний рядок, використовуваний для 

запуску Visual Basic або додатка на VB  
Const  оператор оголошення констант  
Cos (функція)  повертає косинус числа  
Create Object (функція)  створити OLE Automation об'єкт  
CSng (функція)  перетворює вираз до типу Single  
CStr (функція)  перетворює вираз до типу String  
CurDir (функція)  повертає поточний каталог логічного пристрою  
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CVar (функція)  перетворює вираз до типу Variant  
CVErr (функція)  повертає підтип помилки, для визначеного 

користувачем номера помилки  
Date (оператор)  установлює значення системної дати  
Date (функція)  повертає значення системної дати  
DateAdd (функція)  повертає змінну типу Variant, що містить дату, що 

відрізняється від заданої на визначений інтервал 
часу  

DateDiff (функція)  повертає число тимчасових інтервалів між двома 
датами  

DatePart (функція)  повертає визначену частину заданої дати  
DateSerial (функція)  повертає дату для заданого року, місяця і дня  
DateValue (функція)  повертає дату  
Day (функція)  повертає число від 1 до 31, що відповідає 

поточному дневі місяця  
Day (функція)  повертає число від 1 до 31, що відповідає 

поточному дневі місяця  
DDB (функція)  повертає значення амортизаційних витрат за 

визначений період  
Declare (оператор)  на рівні модуля повідомляє посилання до 

зовнішніх підпрограм DLL  
Deftype (оператори)  установлює тип даних за замовчуванням на рівні 

модуля для змінних, параметрів підпрограм, а 
значень, що також повертаються, для функцій і 
операторів Property Get, що починаються з 
визначених символів  

Dim (оператор)  оголошує змінні і виділяє пам'ять під них  
Dir (функція)  повертає ім'я файлу або каталог, що підходить для 

даного шаблона або атрибута файлу, або мітку 
тому пристрою  

DoEvents (функція)  перериває виконання додатка, тому система може 
обробити інші дії  

Do... Loop (оператор)  повторює блок команд доти, поки умова вірна або 
доти, поки умова не стане вірною  

End (оператор)  закінчує підпрограму або блок команд  
Environ (функція)  повертає рядок, зв'язаний з змінної оточення 

операційної системи  
EOF (функція)  перевіряє, чи досягнуто кінець файлу  
Eqv (оператор)  перевіряє логічну рівність двох виразів  
Erase (оператор)  повторно ініціалізує елементи масивів 

фіксованого розміру і перерозподіляє пам'ять під 
динамічні масиви  
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Error (оператор)  емулює виникнення помилки  
Error (функція)  повертає текст повідомлення даного номера 

помилки  
Exit (оператори)  здійснює вихід з циклів Do ... Loop, For... Next, ... 

функції і процедур  
Ехр (функція)  повертає експоненту числа  
FileAttr (функція)  повертає режим відкриття або номер (handle) 

файлу  
FileCopy(onepamop)  копіює файл  
FileDateTime 
(функція)  

повертає дату і час створення або останньої 
модифікації файлу  

FileLen (функція)  повертає довжину файлу в байтах  
Fix (функція)  повертає цілу частину числа  
For Each...Next 
(оператор)  

повторює ту саму послідовність команд для 
кожного елемента масиву або колекції  

For...Next (оператор)  повторює послідовність команд визначене число 
раз  

Format (функція)  форматує вираз відповідно до заданого формату  
FreeFile (функція)  повертає наступний не зайнятий номер файлу для 

використання в операторі Open  
Function (оператор)  повідомляє ім'я, аргументи і код підпрограми, що 

повертає значення (функції)  
FV (функція)  повертає значення ренти, ґрунтуючись на 

періодичних внесках і постійній нормі 
капіталовкладень  

Get (оператор)  читає дані з відкритого файлу в змінну  
GetAllSettings 
(функція)  

повертає список ключових установок додатка і 
їхніх відповідних значень (створені оператором 
SaveSetting) із запису в реєстрі Windows  

GetAttr (функція)  повертає атрибути файлу, каталогу або мітки тому  
GetObject (функція)  повертає OLE Automation об'єкт для файлу з 

даним розширенням  
GetSetting (функція)  повертає ключове значення з запису додатка в 

реєстрі Windows  
GoSub... Return 
(оператор)  

виконує підпрограму  

GoTo (оператор)  передає керування визначеному рядку 
підпрограми без повернення керування 

Hex (функція)  повертає рядок, що представляє шістнадцяткове 
значення числа  

Hour (функція)  повертає ціле число в діапазоні 0 - 23 включно, що 
представляє визначену годину дня  
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If...Then... Else 
(оператор)  

виконання груп команд у залежності від значення 
виразу  

IIf (функція)  повертає одне з двох виразів у залежності від 
виразу-тесту  

Imp (операція)  імплікація двох виразів  
Input (функція)  повертає символи з файлу, відкритого для 

послідовного доступу або як двійковий файл  
Input # (оператор)  зчитує дані з відкритого файлу в змінні  
InputBox (функція)  показує діалогове вікно введення, очікує введення 

тексту і повертає вміст уведеного тексту, після 
закриття вікна  

InStr (функція)  повертає позицію першого знайденого підрядка в 
рядку  

Int (функція)  повертає цілу частину числа  
Ipmt (функція)  процентна ставка за період часу  
IRR (функція)  внутрішня ставка поворотних виплат  
Is (операція)  порівняння двох посилань на об'єкти  
IsArray (функція)  повертає булеве значення, що вказує, чи є дана 

змінна масивом  
IsDate (функція)  повертає булеве значення, що вказує, чи може 

вираз бути перетворене до типу Date  
IsEmpty (функція)  повертає булеве значення, що вказує, 

ініціалізовано чи ні значення даної змінної  
IsError (функція)  повертає булеве значення, що вказує, чи є вираз 

значенням коду помилки  
IsMissing (функція)  повертає булеве значення, що вказує, чи був 

переданий даний необов'язковий параметр у 
підпрограму  

IsNull (функція)  повертає булеве значення, що вказує, чи  містить 
вираз неприпустиме (Null) значення  

IsNumeric (функція)  повертає булеве значення, що вказує, чи може 
даний вираз розглядатися як число  

IsObject (функція)  повертає булеве значення, що вказує, чи є вираз 
об'єктом OLE Automation  

Kill (оператор)  знищує файл  
LBound (функція)  повертає значення нижньої границі індексу 

масиву  
LCase (функція)  повертає рядок у нижньому регістрі  
Left (функція)  повертає визначене число символів з початку 

рядка  
Len (функція)  повертає число символів рядка або число байт, 

необхідних для збереження змінної  
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Let (оператор)  присвоює значення виразу змінній або властивості  
Like (операція)  порівняння двох рядків  
Line Input # 
(оператор)  

зчитує рядок з файлу в змінну  

Load (оператор)  завантажує в пам'ять форму або елемент 
керування  

LoadPicture (функція)  завантажує графічний образ в об'єкти: Form, 
PictureBox і Image  

Loc (функція)  повертає поточну позицію читання/запису у 
відкритому файлі  

Lock (оператор)  контролює доступ інших процесів до відкритого 
файлу або до його частини   

LOF (функція)  повертає розмір у байтах відкритого файлу  
Log (функція)  повертає натуральний логарифм числа  
LSet (оператор)  копіює рядок у строкову змінну, вирівнюючи 

ліворуч, а також копіює значення змінної одного 
спеціалізованого типу в змінну іншого 
спеціалізованого типу  

LTrim (функція)  повертає копію рядка без лідируючих пробілів  
Mid (оператор)  заміщає визначене число символів у рядку на 

символи з іншого рядку   
Mid (функція)  повертає визначене число символів з визначеної 

позиції рядка  
Minute (функція)  повертає ціле число в діапазоні 0 - 59, яке означає 

номер хвилини в годині  
MIRR (функція)  змінювана внутрішня ставка поворотних виплат  
MkDir (оператор)  створює новий каталог  
Mod (операція)  повертає залишок від ділення двох чисел  
Month (функція)  повертає ціле число в діапазоні 1 - 12, яке означає 

номер місяця  
MsgBox (функція)  показує повідомлення в діалоговому вікні, очікує 

вибір однієї з кнопок користувачем і повертає 
значення, що вказує, яка кнопка була обрана  

Name (оператор)  перейменовує файл або каталог  
Not (операція)  логічне заперечення  
Now (функція)  повертає поточні значення дати і часу  
Nper (функція)  час (у періодах) для нагромадження (виплати 

боргу) при фіксованій сумі виплат  
NPV (функція)  значення чистого поточного доходу  
Oct (функція)  повертає рядок, що представляє вісімкове 

представлення числа  
On Error (оператор)  встановлює обробник помилок і задає місце 
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розташування підпрограми обробки; 
використовується також для скасування обробки 
помилок підпрограмою оброблювача  

Оn..GoSub, On...GoTo 
(оператори)  

передача керування на одну з декількох 
визначених рядків (міток), в залежності від 
значення виразу  

Open (оператор)  відкриває файл для введення/виведення  
Option Base 
(оператор)  

використовується для оголошення значення 
нижньої границі розмірності індексів масивів за 
замовчуванням  

Option Compare 
(оператор)  

використовується на рівні модуля для оголошення 
методу порівняння за замовчуванням при 
порівнянні рядків  

Option Explicit 
(оператор)  

використовується на рівні модуля для установки 
перевірки наявності оголошень для всіх змінних у 
даному модулі  

Option Private 
(оператор)  

використовується на рівні модуля для вказівки, 
що весь модуль є Private  

Or (операція)  логічне АБО  
Partition (функція)  повертає рядок, що вказує, скільки разів 

зустрілися числа з заданого діапазону  
Pmt (функція)  обчислює розмір фіксованих виплат  
Ppmt (функція)  обчислює розмір капіталу, виходячи з якого 

визначається розмір щорічних виплат  
Print # (оператор)  записує форматовані дані у файл  
Private (оператор)  використовується на рівні модуля для оголошення 

Private змінних і виділяє місце в пам'яті для 
їхнього збереження  

Property Get 
(оператор)  

повідомляє ім'я, аргументи і код підпрограми 
одержання значення властивості  

Property Let 
(оператор)  

повідомляє ім'я, аргументи і код процедури 
установки значення властивості  

Property Set 
(оператор)  

повідомляє ім'я, аргументи і код процедури 
установки посилання на об'єкт  

Public (оператор)  використовується на рівні модуля для оголошення 
Public змінних і виділяє місце в пам'яті для 
їхнього збереження  

Put (оператор)  записує змінну у файл  
PV (функція)  поточне значення ренти, засноване на 

періодичних або встановлених платежах у 
майбутньому і нормі відсотка  

QSColor (функція)  повертає RGB-код, що відповідає номерові 
кольору  
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Randomize (оператор)  ініціалізує генератор випадкових чисел  
Rate (функція)  процентна ставка за період для фіксованих виплат  
RGB (функція)  повертає ціле число, що представляє значення 

RGB-коду  
ReDim (оператор)  використовується на рівні підпрограми для 

перевизначення розміру динамічних масивів і 
виділення під них місця в пам'яті  

Rem (оператор)  вставка коментарів у програму  
Reset (оператор)  закриває усі відкриті програмою файли  
Resume (оператор)  продовжує виконання програми після завершення 

процедури обробника помилок  
Right (функція)  повертає визначене число символів із правої 

сторони рядка  
RmDir (оператор)  видаляє каталог  
Rnd (функція)  повертає випадкове число  
RSet (оператор)  копіює рядок у строкову змінну з вирівнюванням 

праворуч  
RTrim (функція)  повертає копію рядка без кінцевих пробілів  
SavePicture 
(оператор)  

зберігає у файл графічний образ об'єкта Form, 
елементів керування PictureBox або Image  

SaveSetting (оператор)  зберігає або створює запис про додаток у реєстрі 
Windows  

Second (функція)  повертає ціле значення в діапазоні 0 - 59, що 
представляє секунду в хвилині  

Seek (оператор)  установлює позицію для наступної операції 
читання/запису у відкритий файл  

Seek (функція)  повертає поточну позицію читання/запису 
відкритого файлу  

Select Case (оператор)  виконує одну або кілька команд, у залежності від 
значення виразу  

SendKeys (оператор)  посилає одне або кілька натискань клавіш 
активному вікну, як якби вони були введені 
користувачем із клавіатури  

Set (оператор)  зв'язує посилання на об'єкт із змінної або 
властивістю  

SetAttr (оператор)  встановлює атрибути файлу  
Sgn (функція)  повертає знак числа  
Shell (функція)  запускає зовнішню програму на виконання  
Sin (функція)  повертає значення синуса кута  
SLN (функція)  повертає значення, що визначає прямолінійне 

знецінювання активу протягом окремого періоду  
Space (функція)  повертає рядок, що містить визначене число 



 118

пробілів  
Spc (функція)  позиціонування в рядку виводу  
Sqr (функція)  підрахунок значення квадратного кореня числа  
Static (оператор)  використовується на рівні модуля для оголошення 

змінних і виділяє місце в пам'яті для їхнього 
збереження. Змінні зберігають значення до 
завершення програми  

Stop (оператор)  припиняє виконання програми  
Str (функція)  повертає строкове представлення числа  
StrComp (функція)  повертає результат порівняння рядків  
StrConv (функція)  повертає перетворений рядок  
String (функція)  повертає рядок заданої довжини з однакових 

символів  
Sub (оператор)  оголошує ім'я, параметри і тіло процедури  
Switch (функція)  підраховує значення списку виразів і повертає 

значення або вираз, зв'язане з виразом зі списку, 
значення якого дорівнює True  

SYD (функція)  сума річних амортизаційних виплат  
Tab (функція)  позиціонування в рядку виводу 
Tan (функція)  повертає значення тангенса кута  
Time (оператор)  установлює значення системного таймера 
Time (функція)  повертає значення типу Date, що вказує поточний 

системний час  
Timer (функція)  повертає число секунд, що пройшли після 

опівночі  
TimeSerial (функція)  повертає значення типу Date, що містить час для 

заданої години, хвилини і секунди  
TimeValue (функція)  повертає значення типу Date, що містить час доби  
Trim (функція)  повертає копію рядка без початкових і кінцевих 

пробілів  
Type (оператор)  повідомляє на рівні модуля спеціалізований тип 

даних  
TypeName (функція)  повертає рядок інформації про задану змінну  
UBound (функція)  повертає значення найбільшого індексу для даної 

розмірності масиву  
UCase (функція)  повертає рядок, перетворений у верхній регістр  
Unload (оператор)  вивантажує форму або елемент керування з 

пам'яті  
Unlock (оператор)  контролює доступ інших процесів до відкритого 

файлу або частини файлу 
Val (функція)  повертає числове представлення рядка  
VarType (функція)  повертає значення, що вказує тип змінної  
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Weekday (функція)  повертає ціле число, що представляє день тижня  
While...Wend 
(оператор)  

виконує в циклі послідовність команд доти, поки 
вірно умову  

Width # (оператор)  призначає ширину рядка виводу для операції 
запису у відкритий файл  

With (оператор)  виконує послідовність команд для конкретного 
об'єкта або змінної спеціалізованого типу  

Write # (оператор)  записує дані у файл  
Хоr (операція)  додавання по модулю 2 
Year (функція)  повертає ціле число, що представляє рік  
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