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1.9 Структури 
 

1.9.1 Визначення структури 
Масиви – набір однотипних даних. Структури – набір різнотипних 

або однотипних даних. 
Синтаксис оголошення структури: 
 

struct ім'я_структури{ 
тип_змінна ім'я_змінна1; 
тип_змінна ім'я_змінна2; 
. . . 
тип_змінна ім'я_зміннаn; 

}; 
 

Приклад оголошення структури: 
struct Person{ 

char name[20]; 
int vozvrast; 
float rost; 

}; 
Зверніть увагу на те, що оголошення структури завершується 

крапкою з комою. 
 
1.9.2 Використання структури 
Для використання структури після її оголошення, треба створити 

об'єкт структури. 
Синтаксис створення об'єкта структури: 
 

<ім'я_структури> < ім'я_змінної>; 
 

Приклад: 
Person student1, student2; 
Створити об'єкт структури можна одночасно з оголошенням 

структури: 
struct Person{ 

char name[20]; 
int vozvrast; 
float rost; 

} student1, student2; 
 
1.9.3 Ініціалізація об'єкта структури 
Присвоєння початкових значень членам структури можна під час 

оголошення структури: 
struct Person{ 
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char name[20]; 
int vozvrast; 
float rost; 

} student1 = {"Петров", 20, 1.75}; 
Або під час створення об'єкта структури: 
Person student1 = {"Петров", 20, 1.75}; 
 
1.9.4 Доступ до елементів структури 
Доступ до елементів структури здійснюється за допомогою вико-

ристання "крапки". 
Приклад: 
student2.vozvrast = 22; 
student2.rost = 1.68; 
student2.name = "Женя";    // не правильно 

/*один рядок можна присвоїти іншому тільки за допомогою функції 
strcpy */ 

strcpy(student2.name,"Женя"); 
 
1.9.5 Розмір структури 
Розмір структури можна визначити за допомогою оператора 

sizeof. 
Приклад: 
int raz = sizeof(studern2); 
Оголосити структуру можна і всередині головної функції. 

 
1.9.6 Масиви структур 
У програмі можна оголосити не тільки окремий об'єкт структури, 

а і масив об'єктів. 
Синтаксис оголошення масиву об'єктів: 
 

Ім'я_структури ім'я_масиву[кіл_елементів]; 
 

Приклад: 
Person p[20]; 
Доступ до елементів масиву здійснюється наступним чином: 
p[0].vozvrast = 19; 
p[0].rost = 1.68; 
strcpy(p[0].name,"Женя"); 
 
1.9.7 Структура в структурі 
Можна оголосити одну структуру в іншій структурі. 
Приклад: 
struct Dot{ 
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float x; 
float y; 

}; 
struct Rectan{ 

Dot a; 
Dot b; 
char color[10]; 

}; 
Використати такі структури можна наступним чином: 
Rectan r; 
strcpy(Rectan.color,"red"); 
r.a.x = 10; 
r.a.y = 20; 
r.b.x = 100; 
r.b.y = 200; 
 
1.9.8 Вказівник на структуру 
Можна оголосити не об'єкт структури, а вказівник на об'єкт. 
Приклад: 
Person *p; 
При цьому створюється вказівник на об'єкт, але сам об'єкт ще  

не існує, бо під нього не відведена пам'ять. Відвести пам'ять можна 
за допомогою оператора new. 

p = new Person; 
Доступ до елементів об'єкта в цьому випадку здійснюється з  

допомогою операції -> 
Приклад: 
p->rost = 1.68; 
p->vozvras = 21; 
strcpy(p->name,"Аня"); 
Вказівнику можна присвоїти адресу вже існуючого об'єкта струк-

тури. 
Приклад: 
Person *p; 
Person pers; 
p = &pers; 
 
1.9.9 Структура як аргумент функції 
Об'єкт структури можна передавати у функцію в якості парамет-

ра. Передача параметра може бути за значенням або за посиланням. 
Приклад передачі структури за значенням: 
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void outPerson(Person p){ 
cout << "Ім'я " << p.name; 
cout << "Вік " << p.vozvrast; 
cout << "Зріст "<<p.rost; 

} 
void main() 
{ 

Person friend; 
friend.vozvrast = 22; 
friend.rost = 1.68; 
strcpy(friend.name,"Женя"); 
outPerson(friend); 

} 
Недоліки такого способу: зайвий час та зайве використання  

пам'яті – передається копія об'єкта, який може бути досить великим 
за обсягом. 

Приклад передачі структури за посиланням та з використанням 
вказівника: 

void vv1(Person &p) 
{ 

cin >> p.rost; 
cin >> p.vozvrast; 

} 
void vv2(Person *p) 
{ 

cin >> p->rost; 
cin >> p->vozvrast; 

} 
void main() 
{ 

Person p1,p2; 
vv1(p1); 
vv2(&p2); 

} 
Переваги такого способу: передається тільки адреса об'єкта, не 

витрачається зайвий час та пам'ять. Але в цьому випадку, при зміні 
об'єкта у функції, ці зміни будуть збережені. Якщо треба заборонити 
зміну об'єкта, треба використати в оголошені параметру ключове 
слово const. 

Приклад: 
void vv1(const Person &p); 
Виклик функції при цьому не зміниться. 
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1.9.10 Контрольні питання 
1. Синтаксис оголошення структури. 
2. Як створити об'єкт структури? 
3. Яким чином можна звернутись до полів структури? 
4. Як створити вказівник на об'єкт структури? 
5. Яким чином можна звернутись до полів структури, якщо  

створено вказівник на об'єкт структури? 
 
1.9.11 Завдання для самостійної роботи 
1. Напишіть фрагмент коду, який демонструє оголошення  

структури та створення об'єкта структури. 
2. Напишіть фрагмент коду, який демонструє оголошення  

структури з одночасним створенням об'єкта та його ініціалізацією. 
3. Напишіть фрагмент коду, який демонструє передачу в  

функцію об'єкта структури за значенням. 
4. Напишіть фрагмент коду, який демонструє передачу в   

функцію об'єкта структури за посиланням. 


