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РОЗДІЛ 1 
Основи С++ 

 
 

1.1 Типи даних 
1.1.1 Змінні і типи даних 
У мові С++ передбачені вбудовані дані наступних типів: 
– Цілий (int) – цілочисельні змінні (типу int, long, short) збері-

гають цілі значення, і можуть бути знаковими та беззнаковими. Зна-
кові змінні можуть представляти як позитивні, так і негативні числа. 
Для цього в їх представленні один біт (найстарший) виділяється під 
знак. На відміну від них, беззнакові змінні містять тільки позитивні 
значення. Щоб вказати, що змінна буде беззнаковою, використову-
ється ключове слово unsigned. За замовчуванням цілочисельні змін-
ні вважаються знаковими (signed, найчастіше опускається; викорис-
товується при перетворенні типів даних). 

– Дійсний (float та double) – для представлення чисел із плаваю-
чою крапкою застосовують тип даних float. Цей тип, як правило, ви-
користовується для зберігання не дуже великих чисел. Якщо число 
може приймати більші значення, використовують змінні подвійної 
точності, тип double. 

– Булевий (bool) – займає всього 1 байт і використовується,  
насамперед, у логічних операціях, тому що може приймати значення 0 
(false, хибність) або відмінне від нуля (true, істина). 

– Символьний (char) – (окремий випадок int) застосовується,  
коли змінна повинна нести інформацію про ASCII код. Цей тип даних 
часто використовується для побудови більш складних конструкцій, 
таких, як рядок, символьні масиви і т. п. Дані типу char також можуть 
бути знаковими й беззнаковими. 

– Відсутність типу (void) – змінна типу void не має значення й 
служить для узгодження синтаксису. Наприклад, синтаксис вимагає, 
щоб функція повертала значення. Якщо не потрібно використовува-
ти повернуте значення, перед іменем функції ставиться тип void. 

– У стандарті С++11 для оголошення типу даних дозволено  
використовувати ключове слово auto, якщо компілятор може визна-
чити тип змінної, виходячи із правої частини виразу. 

Приклад: 
auto i = 0; 
Оскільки праворуч від знака присвоєння стоїть ціле число, компі-

лятор може автоматично визначити тип змінної. Якщо замінити 
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оператор на auto i; то буде видана помилка компіляції, бо неможливо 
визначити тип змінної і. 

Змінні 
Правила побудови: 
– Першим символом змінної C++ може бути тільки літера. 
– Наступними символами ідентифікатора можуть бути літери, 

літери-цифри і літери-підкреслення. 
– Довжина ідентифікатора необмежена (фактично довжина  

залежить від реалізації системи програмування). 
Змінна – об'єкт програми, що займає в загальному випадку кілька 

байт пам'яті, покликаний зберігати дані. Щоб змінну можна було  
використовувати в програмі, вона повинна бути попередньо оголо-
шена. При оголошенні змінної для неї резервується деяка область 
пам'яті, розмір якої залежить від конкретного типу змінної. Розмір 
того самого типу даних може відрізнятися на комп'ютерах різних 
платформ, а також може залежати від використовуваної операційної 
системи. Тому при оголошенні тієї або інший змінної потрібно чітко 
представляти, скільки байт вона буде займати в пам'яті, щоб уник-
нути проблем, пов'язаних з переповненням і неправильною інтерп-
ретацією даних. 

Приклад оголошення змінних: 
int а, b = 0; 
float age; 
double ab = 55.4; 
bool tipb = false; 
char letter = 'Z'; 
 
1.1.2 Константи 
Константи, так само як і змінні, являють собою область пам'яті для 

зберігання даних з тією лише відмінністю, що значення, присвоєне  
константі спочатку, не може бути змінене протягом виконання всієї 
програми. Константи бувають літеральними і типізованими, причому 
літеральні константи діляться на: символьні, строкові, цілі і дійсні. 

– Символьні константи представляються окремим символом, 
укладеним в одинарні лапки (апострофи): 'е', '@', '<'. 

– Рядкові константи – це послідовність символів, укладена в  
подвійні лапки: "Це приклад не самої довгої строкової константи!". 

– Цілі константи бувають наступних форматів: десяткові;  
восьмирічні; шістнадцятирічні. 

– Десяткові можуть бути представлені як послідовність цифр 
(від 0 до 9), що починається не з нуля, наприклад: 123; 2384. 
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– Восьмирічні константи – послідовність восьмирічних цифр 
(від 0 до 7), що починається з нуля, наприклад: 034; 047. 

– Шістнадцятирічний формат констант починається із символів 
0х або 0Х з наступними шістнадцятирічними цифрами (0...9, A...F), 
наприклад: 0xf4; 0X5D. Літери при цьому можуть бути представлені в 
будь-якому регістрі. 

– Довгі цілі константи, використовувані в змінних типу long, 
визначаються літерою l або L відразу після константи без проміжку: 
36L, 012L, Ox52L. 

– Дійсні константи – числа із плаваючої точкою можуть бути 
записані в десятковому форматі (24.58; 13.0; .71) або в експонентній 
формі. 

Приклад: 
10 в ступені 4 записується як 1е4; 

5 в ступені 2, як 5е+2 або 5e2; 

2.2 в ступені -5 буде 2.2е-5; 

При цьому в мантисі може пропускатися ціла або дробова частина. 
Приклад: 
0.2 в ступені 4 можна записати як .2е4. 

Усі наведені константи є типу double. Для запису констати типу 
float треба безпосередньо після константи вказати літеру f або F. 

– Типізовані константи використовуються як змінні, значення 
яких не може бути змінене після ініціалізації. Типізована константа 
оголошується за допомогою ключового слова const, за яким іде  
вказівка типу константи, але, на відміну від змінних, константи  
завжди повинні бути ініціалізовані. 

Синтаксис оголошення константи має вигляд: 
 

const <тип> <ім'я константи> =<значення> [, < ім'я константи > = 
<значення>]; 

 

– Символьні константи в C++ займають у пам'яті 1 байт і, отже, 
можуть приймати значення від 0 до 255. При цьому існує ряд симво-
лів, які не відображаються під час друку, – вони виконують спеціаль-
ні дії: повернення каретки, табуляція і т. п. 

Такі символи називаються символами escape-послідовності. Термін 
"escape послідовність" ввела компанія Epson, що стала першою  
фірмою, яка для керування виводом інформації на своїх принтерах 
стала використовувати невідображувані символи. Історично склалося 
так, що керуючі послідовності починалися з коду з десятковим зна-
ченням 27 (0х1В), що відповідало символу "Escape" кодування ASCII. 

Escape – символи в програмі зображуються у вигляді зворотного 
слеша, за яким іде літера або символ та займають у пам'яті 1 байт. 

Наприклад: '\n'. 
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Як приклад використання типізованих і літеральних констант 
обчислимо значення площі кола за відомим значенням радіуса. 

Приклад: 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 

const double PI = 3.1415; 
const int radius = 3; 
double square = 0.0; 
square = PI * radius * radius; 
cout << square << ' \n '; 
return 0; 

} 
На початку головної функції програми оголошуються дві констан-

ти: PI і radius. Значення змінної square змінюється в ході виконання 
програми й не може бути представлене як константа. Оскільки  
значення радіуса задане явно й у тексті програми не передбачена 
його зміна, змінна radius оголошена як константа. 

Примітка. Оператор cout – об'єкт вихідного потоку простору 
імен std:: 

std::cout << дані; 
Для більш скороченої форми запису використовують запис виду: 
using namespace std; 
після чого застосовувати оператор можна наступним чином: 
cout << дані; 
Вираз using namespace std; відкриває простір імен бібліотеки 

iostream. У якості даних можуть бути зазначені літерали, змінні, 
елементи масивів, результати обчислення функцій і т. п. 

Приклад: 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
int x = 4;  double y = 0.5; 

// Виведення значення змінної x в стандартний потік cout 
cout << x; 

// Функція endl здійснює перехід на новий рядок 
cout << "x = " << x << "\ny = " << y << endl; 

return 0; 
}  
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Константи можна визначати так само за допомогою директиви 
#define: 

#define const_i  1 //прийшло з мови С 
У цьому випадку константа не має ніякого типу. У момент роботи 

препроцесора всі const_i будуть замінені на 1. Компілятор взагалі не 
побачить константу const_i. Не рекомендується використовувати цю 
можливість у мові С++. 

 
1.1.3 Перелічення 
Перелічення дозволяють створювати нові типи даних, а потім  

визначати змінні цих типів. Змінні перелічення мають тип unsigned int. 
Переліченням зручно користуватися при наявності великої  

кількості логічно взаємозалежних констант. 
Синтаксис оголошення перелічення: 
 

enum Name {item1[=def], item2[=def], ... itemn[=def]}; 
 

де enum – ключове слово (enumerate – перераховувати), 
Name – ім'я списку констант, 
item1… itemn – перелік цілочисельних констант, [=def] – необо-

в'язковий параметр ініціалізації. 
Припустимо, необхідно в програмі описати роботу світлофора.  

Відомо, що його колір може приймати лише 3 значення: червоний 
(RED), жовтий (YELLOW) і зелений (GREEN). Для обробки отриманих 
від світлофора сигналів заведемо три константи з такими ж іменами – 
RED, YELLOW і GREEN, проініціалізувавши їх будь-якими неповторю-
ваними значеннями для того, щоб надалі перевіряти, який із цих 
трьох кольорів горить. 

Приклад: 
const int RED = 0; 
const int YELLOW = 1; 
const int GREEN = 2; 
Використовуючи перелічення, те ж саме можна зробити в один рядок: 
enum COLOR { RED, YELLOW, GREEN }; 
Якщо значення константи перелічення не зазначене, воно на 

одиницю більше значення попередньої константи. За замовчуван-
ням перша константа має значення 0. 

Те ж перелічення можна було проініціалізувати іншими значеннями: 
enum COLOR { RED=13, YELLOW=1, GREEN }; 
При цьому константа GREEN як і раніше має значення 2. 
Приклад: 
enum day_week {Sunday,Monday}; 
day_week day = Sunday; 
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1.1.4 Перетворення типів 
У C++ існує явне й неявне перетворення типів. У загальному  

випадку неявне перетворення типів зводиться до участі у виразі 
змінних різного типу (так звана арифметика змішаних типів). 

Приклад: 
int i = 2; 
float f1 = 3.4f,f2; 
f2 = i + f1; 

У правій частині оператора присвоєння необхідно знайти суму 
двох змінних, одна змінна типу int, друга – float. Але операції можуть 
виконуватись тільки над змінними одного типу. Тому спочатку пер-

ший операнд буде неявно перетворено до типу float, а тільки потім 
буде підрахована сума. Оскільки праворуч тепер стоїть змінна типу 

float, то операція присвоєння буде виконана без перетворення типів. 
Якщо операція перетворення типів здійснюється над змінними 

базових типів, вона може викликати помилки: у випадку, наприклад, 

якщо результат займає в пам'яті більше місця, ніж відведено під 
змінну, неминуча втрата значущих розрядів. 

Для явного перетворення змінної одного типу в інший перед  
іменем змінної в дужках вказується новий тип. 

Приклад: 

float f = 25.191 ; 
int m = 0 ; 
m = (int) f ;   // явне перетворення типів 

cout << "New integer: " << m << '\n' ; 
У наведеному лістингу після оголошення відповідних змінних 

(цілої m і дійсної f) проводиться явне перетворення типу із плаваю-
чої крапки (floating) до цілочисельного (integer). 

Приклад неявного перетворення: 
int m = 0; 
float f = 25.191f; 

m = f;    // неявне перетворення типів 

cout << "New integer: " << m << '\n'; 

На відміну від попереднього варіанта програми, у цьому випадку 

після оголошення і ініціалізації змінних здійснюється неявне перет-
ворення значення змінної типу float до змінної типу int. 

Результат роботи обох програм виглядає в такий спосіб: 
New integer: 25 

Тобто відбулося відсікання дробової частини змінної f. 
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1.1.5 Коментарі 
Існує два типи коментарів: однорядковий та багаторядковий. 
Приклад: 
//це однорядковий коментар до кінця поточного рядка 
/*це багаторядковий коментар, який може включати декілька  

рядків тексту 
або операторів*/ 
 
1.1.6 Контрольні питання 
1. Які вбудовані типи даних Ви знаєте? 
2. Скільки пам'яті займає змінна типу int? 
3. Який синтаксис оголошення перелічення? 
4. Яким чином може відбуватись перетворення типів у С++? 
5. Перелічіть типи констант в С++. 
6. Які типи коментарів Ви знаєте? 
 
1.1.7 Завдання для самостійної роботи 
1. Напишіть фрагмент коду, в якому демонструється перетво-

рення типів у С++. 
2. Продемонструйте в коді використання коментарів. 
3. Продемонструйте в коді використання різних типів констант. 


