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1.7 Масиви 
У повсякденному житті постійно доводиться зустрічатися з одно-

типними об'єктами. Як і багато інших мов високого рівня, C++ надає 
програмісту можливість роботи з наборами однотипних даних –  
масивами. Окрема одиниця таких даних, що входять у масив, нази-
вається елементом масиву. У якості елементів масиву можуть  
виступати дані будь-якого типу (один тип даних для кожного масиву), а 
також вказівники на однотипні дані. Масиви бувають одновимір-
ними і багатовимірними. 

Оскільки всі елементи масиву мають один тип, вони також мають 
однаковий розмір. Використання масиву в програмі передує його 
оголошення, що резервує під масив певну кількість пам'яті. При  
цьому вказується тип елементів масиву, ім'я масиву і його розмір. 
Розмір повідомляє компілятор, яка кількість елементів буде   
розміщена в масиві. 

Синтаксис оголошення одновимірного масиву: 
 

тип ідентифікатор [ кількість_елементів ] ; 
 

Приклад оголошення 
int array [ 20 ] ; 

зарезервує в пам'яті місце для розміщення двадцяти цілих   
елементів. 

Елементи масиву в пам'яті розташовуються безпосередньо один 
за одним. На рисунку показане розташування одномірного масиву 
двобайтних елементів (типу short) у пам'яті. 

Звернення до елементів масиву може здійснюватися одним із 
двох способів: 

– за номером елементу в масиві (через його індекс); 
– за допомогою вказівника. 
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При зверненні через індекс за іменем масиву у квадратних дужках 
вказується номер елемента, до якого потрібно виконати доступ. Слід 
пам'ятати, що в C++ елементи масиву нумеруються, починаючи з 0. 
Перший елемент масиву має індекс 0, другий – індекс 1 і т. д. Таким 
чином, запис типу: 

х = array [13]; 
y = array [19]; 

виконує присвоєння змінній х значення 14-го елемента, а змінній  
y – значення 20-го елемента масиву. 

Доступ до елементів масиву через вказівник полягає в наступно-
му. Ім'я масиву, що оголошується, асоціюється компілятором з  
адресою його найпершого елемента (з індексом 0), а точніше – ім'я 
масиву – це константний вказівник на перший елемент масиву.  
Таким чином, можна присвоїти вказівнику адресу нульового елемента, 
використовуючи ім'я масиву. 

Приклад: 
// оголошення й ініціалізація масиву символів array 

char array [ ] = { 'W', 'О', 'R', 'L', 'D' }; 
char* parray = array; // parray указує на array [ 0 ] 
Розіменуванням вказівника parray, можна отримати доступ до 

змісту array [ 0 ]; 
// оголошення й ініціалізація символьної змінної 

char letter = *parray;  
cout << letter << '\n'; // виводить на екран W 
Оскільки в C++ вказівники та масиви тісно взаємопов'язані,  

збільшуючи або зменшуючи значення вказівника на масив, програ-
міст отримує можливість доступу до всіх елементів масиву шляхом 
відповідної модифікації вказівника. 

Приклад: 
parray += 3;   // збільшує адресу на 3 байта 
cout << *parray << '\n'; // виводить на екран L 
parray ++; // збільшує адресу на 1 байт 
cout << *parray << '\n'; // виводить на екран D 
Таким чином, після проведених арифметичних операцій вказів-

ник parray буде посилатися на елемент масиву з індексом 4. До  
цього ж елемента можна звернутися іншим способом: 

letter = *( array + 4 ) ; // еквівалент letter = array [ 4 ] ; 
А от оператор array++; викличе помилку, бо оскільки array конс-

тантний вказівник, то не можна змінити адресу, яку він містить. 
Присвоєння значень одного масиву значенням іншого масиву ви-

ду array [ ] = another [ ] або array = another теж є неприпустимим. 
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Для виконання такої операції програмісту необхідно вживати певні 
дії (при доступі до елементів по індексу найчастіше використовуєть-
ся циклічне присвоєння). Оголошення виду 

char ( * parray) [ 10 ] ; 

визначає вказівник parray на масив з 10 символів (char). Якщо ж  
вилучити дужки, компілятор зрозуміє запис як оголошення масиву з 
10 вказівників на тип char. 

Приклад використання масиву. 
// оголошення масиву цілих, що містить 5 елементів 

short num [5]; 

// заповнення всіх елементів масиву в циклі 
for (int i = 0; i < 5; i++) 

num [ i ] = i; 

// вивід значення з 3-го по 5-е 
for (int i = 2; i < 5; i++) 

cout << num [ i ] <<'\n'; 

 
1.7.1 Ініціалізація масивів 
Ініціалізацію масивів, що містять елементи базових типів, можна 

робити при їх оголошенні. При цьому безпосередньо після оголо-
шення необхідно за знаком рівності ( = ) перелічити значення  
елементів у фігурних дужках через кому (, ). 

Приклад: 
int temp [ 12 ] = { 2, 4, 7, 11, 12, 12, 13, 12, 10, 8, 5, 1 }; 

проініціалізує масив температур temp відповідними значеннями. 
Так, елемент tеmр[0] одержить значення 2, елемент temp[1] – зна-
чення 4 і т. д. до елемента temp[11] із присвоєнням йому значення 1. 

Якщо в списку ініціалізації значень зазначено менше, ніж оголо-
шено в розмірі масиву, останні елементи будуть проініціалізовані 0. 
У цьому випадку іноді після останнього значення в ініціалізуючому 
виразі для наочності ставлять кому: 

int Temp [12] = {2, 4, 7, }; 

Таким чином, елементи temp[0], tеmр[1] і temp[2] отримають 
значення із списку ініціалізації, всі інші будуть мати значення 0. 

При оголошенні одномірного масиву з одночасною його ініціалі-
зацією дозволяється опускати значення розміру, що звичайно вказу-
ється у квадратних дужках. При цьому компілятор самостійно підра-
хує кількість елементів у списку ініціалізації і виділить під них необ-
хідну область пам'яті. 
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Приклад 1: 
// виділення в пам'яті місця для зберігання шести об'єктів типу int 

int even [ ] = { 0, 2, 4, 6, 8, 10 }; 
Якщо далі в програмі буде потрібно визначити, скільки елементів 

є в масиві, можна скористатися наступним виразом: 
int size = sizeof ( even ) / sizeof ( even [ 0 ] ); 

Тут вираз sizeof(even) визначає загальний розмір, що займає 
масив even у пам'яті (у байтах), а вираз sizeof(even[0]) повертає  
розмір (теж у байтах) одного елемента масиву. 

Приклад 2. Введення елементів масиву з клавіатури та виведення їх 
на екран. 

#include <iostream> 
#include "windows.h" 

 
using namespace std; 

 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
int a[10];    // оголошення масиву 

// введення елементів масиву з клавіатури 
for (int i = 0; i < 10; i++) 

cin >> a[i]; 
cout << "\n Mass:\n"; 

// виведення елементів масиву на екран 
for (int i = 0; i < 10; i++) 

cout << a[i]; 
system("pause"); 
return 0; 
} 

Примітка. Інструкція cout << a[i]; виведе елементи масиву без 
роздільника між ними. 

Наприклад, задано масив int a[3] = {0, 1 ,2}; 
1. Код: 

for(int i=0; i<3;i++) 
cout << a[i]; 

Результат: 012 

2. Код: 

for(int i=0; i<3;i++) 
cout << a[i] << " "; 

Результат: 0 1 2 
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3. Код: 
for(int i=0; i<3;i++) 

cout << setw (3) << a[i]; 
Результат: 0 1 2 
Для застосування маніпулятора setw(n) необхідно підключити 

бібліотеку #include <iomanip>, де n – мінімальна кількість позицій 
для a[i] 

4. Код: 
for(int i=0; i<3;i++) 

cout << a[i] << endl; 
Результат: 

0 
1 
2 

5. Код: 
for(int i=0; i<3;i++) 

cout << "a[" << i + 1 << "] – " << a[i] << endl; 
Результат: 

A[1] – 0 
A[2] – 1 
A[3] – 2 

Приклад 4. Ініціалізація елементів масиву випадковими числами 
в діапазоні [0, N]. 

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include "windows.h" 
#include "time.h" // для функції time() 
 
using namespace std; 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
int m[30]; 
int N = 10; 
srand(time(NULL)); // ініціалізація датчика випадкових чисел 

for (int i = 0; i <= 29; i++) 
{ 
m[i] = rand() % (N + 1); // заповнення масиву 
cout << setw(4) << m[i]; // вивід елементів масиву 

} 
system("pause"); 
return 0; 
} 
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Приклад 5. Ініціалізація елементів масиву випадковими числами 
в діапазоні [a, b]. 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
int m[30]; 
int b = 100; 
int a = -100; 
srand(time(NULL)); 
for (int i = 0; i <= 29; i++) 
{ 
m[i] = rand() % (b – a + 1) + a; 
cout << setw(4) << m[i]; 

} 
system("pause"); 
return 0; 

} 
 

1.7.2 Багатовимірні масиви 
Багатовимірний масив розмірності N можна представити як  

одномірний масив з масивів розмірності (N-1). Таким чином, напри-
клад тривимірний масив – це масив, кожний елемент якого предста-
вляє двовимірну матрицю. 

Приклад оголошення багатомірних масивів: 

// двовимірний масив 69 елементів 
char mat2d [6] [9]; 

// тривимірний масив 428 елементів 
unsigned long arr3d [4] [2] [8]; 

Вираз a[i][j], що представляє двовимірний масив, переводиться 
компілятором в еквівалентний вираз: 

*( *( a + i ) + j ) 

Елементи двовимірного масиву a[i][j] розташовуються в опера-
тивній пам'яті так, як показано на рисунку – спочатку елементи  
нульового рядка ( i = 0 ), потім першого ( i = 1 ), другого ( i = 2 ) і т. д. 

Багатомірні масиви ініціалізуються в порядку найшвидшої зміни 
самого правого індексу (задом наперед): спочатку відбувається  
присвоєння початкових значень усім елементам останнього індексу, 
потім попереднього і т. д. до самого початку. 

Приклад: 
int mass [2] [2] [3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; 
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Рис. 2 

 
У цьому випадку елементи масиву будуть приймати наступні  

значення: 
mass [0] [0] [0] = 1 ; mass [0] [0] [1] = 2 ;  mass [0] [0] [2] = 3 ; 
mass [0] [1] [0] = 4 ; mass [0] [1] [1] = 5 ;  mass [0] [1] [2] = 6 ; 
mass [1] [0] [0] = 7 ; mass [1] [0] [1] = 8 ;  mass [1] [0] [2] = 9 ; 
mass [1] [1] [0] = 10; mass [1] [1] [1] = 11;  mass [1] [1] [2] = 12; 
Щоб не заплутатися, для наочності можна групувати дані за  

допомогою проміжних фігурних дужок: 
int mass [2] [2] [3] = { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, 

 { { 7, 8, 9 }, { 10,11, 12 }}}; 
Для багатомірних масивів при ініціалізації дозволяється опускати 

тільки величину першої розмірності: 
int mat [ ] [3] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}, {3, 2,1 }}; 

Доступ до елементів багатомірного масиву через вказівники здій-
снюється набагато складніше. Оскільки, наприклад, двовимірний 
масив mat[i][j] може бути представлений як одномірний (mat[i]), 
кожний елемент якого також є одномірним масивом (mat[j]), вказів-
ник на двовимірний масив pmat, посилаючись на елемент масиву 
mat[i][j], по суті, вказує на масив mat[j] у масиві mat[i]. Таким чином, 
для доступу до вмісту пам'яті, на яку вказує вказівник pmat  
прийдеться розіменовувати двічі. 

Приклад: 
char arr [3] [2] = { 'W', '0', 'R', 'L', 'D',' ! ' }; 

Напрямок збільшення адрес пам'яті 
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char* parr = (char*) arr; 
parr += 3; 
char letter = *parr; 
cout << letter; 
У наведеному прикладі оголошується масив символів розмірністю 

32 і вказівник parr на нього (фактично – вказівник на arr[0][0]). 
У рядку 
char* parr = (char*) arr; 

ідентифікатор arr вже є вказівником на елемент із індексом 0, однак, 
оскільки масив двовимірний, потрібно його повторне розіменування. 

Збільшення parr на 3 приводить до того, що він вказує на еле-
мент масиву, значення якого – символ "L" (елемент aгr[1][1]). Далі 
здійснюється вивід значення елемента масиву, на яке вказує parr. 

Розглянемо приклад, у якому на екран виводиться двовимірний 
масив розміром nm у вигляді таблиці. Звернення до елементів  
масиву здійснюється за допомогою індексів – номера рядка i та  
номера стовпця j. 

Приклад: 
const n = 3, m = 4; // розмір масиву 

// оголошення й ініціалізація двовимірного масиву 
int mat [n] [m] = { {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12}}; 

// для всіх номерів рядків i від 0 до n 
for (int i = 0; i < n; i++) 
{ 
cout << " i = " << i <<'\t'; // вивід на екран номер рядка 

// для всіх номерів стовпців j від 0 до m 
for (int j = 0; j < m; j++) 

// вивідна екран елемент масиву з i рядка й j стовпця 
cout << mat [ i ] [ j ]<<' \t '; 

// перехід на початок наступного рядка 
cout<<' \n '; 

} 
На екран буде виведено: 
i=0 1 2 3  4 

i=1 5 6 7  8 

i=2 9 10 11  12 

Розглянемо приклад, у якому демонструється, що ідентифікатор 
mat+j є вказівником на j рядок і що двовимірний масив є масивом 
одномірних масивів. 

Приклад: 
for (int i = 0; i < n; i++) 

cout <<"i="<< i <<' \t '<< mat + i <<' \n '; 
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На екран буде виведено, наприклад: 
i=0 0x0012FF48 

i=1 0x0012FF58 

i=2 0x0012FF68 

Наведений фрагмент коду виводить на екран значення вказівни-
ків на рядки. Різниця між адресами становить 4*4 байта = 16 байт. 

Розіменування вказівників на рядки дозволяє одержати вказів-
ники на елементи двовимірного масиву, що показане в наступному 
прикладі: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 

const int n = 3, m = 4;  // розмір масиву 
// оголошення й ініціалізація двовимірного масиву 

int mat [n] [m] = { {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12}}; 
cout << &mat[0][0]<<"\n"; 
for (int i = 0; i < n; i++) 
{ 

cout<<hex; 
// вивід на екран номер рядка 

cout << "\n i = "<< i << '\n'; 
// для всіх номерів стовпців j від 0 до m 

for (int j = 0; j < m; j++) 
/* вивід на екран значення вказівника на елемент масиву з i рядка й j 
стовпця */ 

cout << " j= "<<j<<"=="<< *(mat + i) + j <<"\n"; 
cout << '\n'; 

} 
system("pause"); 
return 0; 

} 
На екран буде виведено, наприклад: 
i=0 0x0012FF48 0x0012FF4C 0x0012FF50 0x0012FF54 
i=1 0x0012FF58 0x0012FF5C 0x0012FF60 0x0012FF64 
i=2 0x0012FF68 0x0012FF6C 0x0012FF70 0x0012FF74 
Розіменування вказівників на елементи двовимірного масиву  

дозволяє одержати значення самих елементів, що показано в насту-
пному прикладі: 
// для всіх номерів рядків i від 0 до n 

for ( int i = 0; i < n; i++) 
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{ 
// вивід на екран номер рядка 

cout << " i= " << i << ' \t '; 
// для всіх номерів стовпців j від 0 до m 

for ( int j = 0; j < m; j++) 
// вивід на екран елемент масиву з i рядка й j стовпця 

cout<< *(*(mat + i) + j) << ' \t '; 
cout << ' \n ' ; 
} 
Оскільки елементи двовимірного масиву розташовуються в   

пам'яті в тому ж порядку, що й виводяться на екран, скористаємося 
цією обставиною в наступному прикладі для рішення тієї ж задачі. 

Приклад: 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 

const int n = 3, m = 4;  // розмір масиву 
// оголошення й ініціалізація двовимірного масиву 

int mat [n] [m] = {{1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12}}; 
int *parr=&mat[0][0]; 
for (int i = 0; i < n*m; i++) 
{ 

cout << *parr++ << '\t'; 
if ((i + 1) % m == 0) 

cout << '\n'; 
} 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Таким чином, кожен рядок масиву буде виведено з нового рядка 

на моніторі. 
 
1.7.3 Динамічне розміщення масивів 
У програмі кожна змінна може розміщатися в одному із трьох 

місць: в області даних програми, у стеці або у вільній пам'яті (так 
звана купа). 

Кожній змінній в програмі пам'ять може виділятись або статично, 
тобто в момент завантаження програми, або динамічно – у процесі 
виконання програми. Дотепер обумовлені масиви оголошувалися 
статично, і, отже, зберігали значення всіх своїх елементів у стековій 
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пам'яті або області даних програми. Якщо кількість елементів маси-
ву невелика, таке розміщення виправдане. Однак досить часто вини-
кають випадки, коли в стековій пам'яті, що містить локальні змінні і 
допоміжну інформацію (наприклад, точки повернення із вкладених 
функцій), недостатньо місця для розміщення всіх елементів велико-
го масиву. Ситуація ще погіршується, якщо масивів великого розміру 
повинно бути багато. Тут на допомогу приходить можливість вико-
ристання для зберігання даних динамічної пам'яті. 

 
1.7.4 Виділення й звільнення пам'яті в мові С 
Щоб надалі можна було розмістити в пам'яті деякий динамічний 

об'єкт, для нього необхідно попередньо виділити в пам'яті відповід-
не місце. По закінченню роботи з об'єктом виділену для його збері-
гання пам'ять потрібно звільнити. 

Виділення динамічної пам'яті під об'єкт в мові С здійснювалось за 
допомогою наступних функцій: malloc і calloc. Звільнення виділених 
ресурсів пам'яті проводиться функцією free. 

 
1.7.5 Функція malloc 
Функція malloc підключається в одному із заголовних файлів 

stdlib.h або alloc.h. 
Синтаксис функції: 
 

void *malloc ( size_t size ); 
 

Дана функція покликана виділити в пам'яті блок розміром size 
байт із кучі. 

У випадку успішного резервування блоку пам'яті функція malloc 
повертає вказівник на тільки що виділений блок. 

При невдалому результаті операції з пам'яттю функція повертає 
NULL – зарезервований ідентифікатор зі значенням '\0' (абсолютне 
значення 0х00). При цьому вміст блоку залишається незмінним.  
Якщо в якості аргументу функції зазначене значення 0, функція  
повертає NULL. 

Як видно із синтаксису, дана функція повертає вказівник типу 
void, однак, оскільки на практиці найчастіше доводиться виділяти 
пам'ять для об'єктів конкретного типу, доводиться приводити тип 
отриманого порожнього вказівника до необхідного типу. Наприклад, 
виділення пам'яті під три об'єкти типу int і визначення вказівника 
на початок виділеного блоку можна зробити в такий спосіб: 

int *pint = (int*) malloc (3*sizeof (int)); 
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1.7.6 Функція calloc 
На відміну від malloc, функція calloc крім виділення області  

пам'яті під масив об'єктів ще робить ініціалізацію елементів масиву 
нульовими значеннями. 

Синтаксис функції: 
 

void *calloc (size_t num, size_t size); 
 

Аргумент num вказує, скільки елементів буде зберігатися в маси-
ві, а параметр size повідомляє розмір кожного елемента в байтах. 
Наведений тут тип size_t (оголошений у заголовному файлі stddef.h) 
є синонімом типу unsigned char, що повертається оператором sizeof. 

 
1.7.7 Функція free 
Функція звільнення пам'яті free у якості єдиного аргументу 

приймає вказівник на блок пам'яті. 
Синтаксис функції: 
void free ( void *block ); 
Дана функція підключається в заголовному файлі stdlib.h або 

alloc.h. Тип об'єктів блоку, що видаляється, може бути довільним, на 
що вказує ключове слово void. 

Розглянемо приклад виділення динамічної пам'яті для десяти 
об'єктів типу int, заповнення виділеної області числами від нуля до 
дев'яти і звільнення ресурсу пам'яті. 

Приклад: 
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
int main () 
{ 

// оголошення вказівника на область пам'яті 
int* preg; 

// виділення області пам'яті 
if ((preg = (int*) malloc (10*sizeof(int))) == NULL) 
{ 

cout<< "\n Heдостатьньо пам'яті \n"; 
// завершення програми, якщо не вистачає пам'яті для виділення 

return 1; 
} 

// заповнення виділеного блоку пам'яті 
for (int i=0 ; i<10 ; i++ ) *( preg + i ) = i ; 

// вивід заповненого блоку 
for (i = 0; i < 10; i++) 
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cout << *(preg + i) << ' \n'; 
free (preg) ;  // звільнення блоку пам'яті 
} 
Приклад динамічного виділення пам'яті під двовимірний масив 

array[n][m] змінних типу int виглядає в такий спосіб: 
int* array = (int*) malloc (n*m*sizeof (int)); 
 
1.7.8 Виділення і звільнення пам'яті в мові С++ 
У мові С++ для динамічного виділення пам'яті краще використо-

вувати оператори new і delete. 
На відміну від функцій роботи з динамічною пам'яттю malloc, 

calloc і free, запозичених в C++ зі стандарту ANSIІ для сумісності, нові 
оператори динамічного розподілу пам'яті new і delete мають додат-
кові можливості, перераховані нижче. 

– Функції malloc і calloc повертають порожній вказівник, який 
надалі потрібно приводити до заданого типу. Оператор new повер-
тає вказівник на тип, для якого виділялася пам'ять, і додаткових  
перетворень уже не потрібно. 

– Операція new припускає можливість використання разом з  
бібліотечною функцією set_new_handler, що дозволяє користувачеві 
визначити свою власну процедуру обробки помилки при виділенні 
пам'яті. 

– Оператори new і delete можуть бути перевантажені для того, 
щоб вони, наприклад, могли приймати додаткові параметри або  
виконувати специфічні дії з урахуванням конкретної ситуації роботи 
з пам'яттю. 

Оператори new і delete мають дві форми: 
– керування динамічним розміщенням у пам'яті одиничного 

об'єкта; 
– динамічне розміщення масиву об'єктів. 
Синтаксис операторів new і delete при роботі з одиничними  

об'єктами наступний: 
тип_об'єкта *ім'я = new тип_об'єкта; 
delete ім'я; 
При керуванні життєвим циклом масиву об'єктів синтаксис  

операторів new і delete має вигляд: 
 

тип_об'єкта *ім'я = new тип_об'єкта [кількість]; 
delete [] ім'я; 
 

Тут параметр кількість в операторові new[] характеризує кіль-
кість об'єктів типу тип_об'єкта, для яких проводиться виділення 
області пам'яті. У випадку успішного резервування пам'яті змінна 
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вказівник ім'я посилається на початок виділеної області. При вида-
ленні масиву його розмір вказувати не потрібно. 

Форма оператора delete повинна обов'язково відповідати формі 
оператора new для даного об'єкта: якщо виділення пам'яті проводи-
лося для одного об'єкта (new), звільнення пам'яті також повинне 
здійснюватися для одного об'єкта (delete). У випадку застосування 
оператора new[] (для масиву об'єктів), в остаточному результаті 
вивільнення пам'яті повинно бути зроблене з використанням опера-
тора delete[]. Якщо пам'ять була виділена оператором new[], а  
звільнена delete без дужок, то буде звільнена пам'ять, розподілена 
під перший елемент масиву. Вся інша пам'ять буде зайнята до кінця 
роботи додатку. Ніяких попереджень надруковано не буде. Такий 
ефект називається "витік пам'яті". Аналогічний ефект отримаємо, 
якщо пам'ять за допомогою оператора new розподілена, а відповід-
ного оператора delete не було. Такі помилки дуже складні в пошуку. 
Це одна із головних проблем мови С++. 

Приклад: 
#include <iostream.h> 
#include <windows.h> 
void main () 
{ 
const n = 100; // розмір масиву – константа типу int 

// оголошення вказівника на змінну типу int 
int* pint; 

// виділення пам'яті для масиву з n об'єктів типу int 
pint = new int [n]; 

// ініціалізація масиву 
for (int i = 0; i < n; i++) 

*(pint + i) = n – i; 
// вивід масиву на екран 

for (i = 0; i < n; i++) 
cout << *( pint + i ) << '\t'; 

delete [ ] ptr; // видалення масиву з пам'яті 
const m =100000; // розмір масиву 

// оголошення вказівника типу long double 
double* plong; 

// якщо пам'ять виділена 
if (plong = new long double [m]) 
{ 

cout<<" \n Готово ! \n "; 
delete [ ] plong; // видалення масиву з пам'яті 
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} 
else // якщо пам'ять не виділена 
{ 

cout<<" \n Невдача... \n "); 
}} 
У головній функції програми оголошено цілочисельний вказівник 

ptr, якому відразу оператором new привласнюється адреса виділе-
ного блоку динамічної пам'яті для n значень типу int. Далі область 
пам'яті заповнюється в циклі числами від n до 1, а в наступному  
циклі здійснюється вивід її вмісту, після чого виділений блок  
динамічної пам'яті звільняється (оператор delete[]). 

Наступний крок – спроба виділення пам'яті для великого масиву 
типу long double. Якщо результат операції new[] не нульовий, вказі-
внику plong буде привласнене значення адреси зарезервованої  
пам'яті з виводом напису "Готово!" і наступним вивільненням обла-
сті. У випадку невдалого виділення виводиться повідомлення  
"Невдача…". 

 
1.7.9 Масиви як параметри функцій 
У тіло функції в якості аргументів можна передавати значення, 

що зберігаються в масивах. При виклику функції, параметр типу  
масиву перетворюється компілятором у вказівник на тип масиву. 
Наприклад, якщо аргумент масив має тип unsigned long, при викли-
ку він буде перетворений в unsigned long*. Таким чином, зміна у  
функції значення будь-якого елемента масиву, що є аргументом, 
обов'язково вплине і на оригінал. Масиви відрізняються від інших 
типів тим, що їх не можна передавати за значенням – усередину тіла 
функції попадає тільки адреса масиву. 

Якщо треба запобігти зміні значень елементів масиву, то треба 
оголосити параметр с ключовим словом const. 

Приклади передачі одновимірних масивів в якості параметрів. 
Приклад 1: 
void fun(const int arr[],int size) 
{ 

cout <<"\nspisok arr\n"; 
for (int i = 0; i < size; i++) 

cout <<'\n'<<arr[i]; 
} 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
int arr[] = {1,2,3}; 
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fun(arr,3); 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Зверніть увагу на те, що розмір масиву передається в функцію як 

параметр. Немає можливості визначити в функції розмірність маси-
ву, який був переданий в якості параметра. 

Приклад 2: 
void fun(int *arr,int size) 
{ 

cout << "\nspisok arr\n"; 
for(int i = 0; i < size; i++) 

cout << '\n' << arr[i]; 
} 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 

int arr[] = {1,2,3}; 
fun(arr,3); 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Зверніть увагу на те, що виклик функції не змінився, змінився 

тільки синтаксис заголовку функції. Це можливо тому, що ім'я  
масиву перетворюється компілятором на вказівник. 

Приклад 3: 
void fun(int arr[],int size) 
{ 

arr++; 
} 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 

int arr[]={1,2,3}; 
// arr++; 

fun(arr,3); 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Зверніть увагу на те, що в функції розміщено оператор arr++; Він 

не є помилковим, бо, як вказано в попередньому коментарі, ім'я  
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масиву перетворюється на вказівник, а не на константний вказівник. 
В основній програмі аналогічний оператор стоїть в коментарі, бо він 
є помилковим, компілятор вважає ім'я масиву константним вказів-
ником, а відповідно неможливо змінити адресу яку він містить. 

Приклад передачі двовимірних масивів в якості параметрів. 
Приклад 4: 
void fun(int arr[][3],int i1,int i2) 
{ 

for(int i=0; i<i1;i++) 
for(int j=0;j<i2;j++) 

cout<<"\ni="<<i<<"J="<<j<<" znach arr="<<arr[i][j]; 
} 
 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 

int arr[][3]={{1,2,3},{4,5,6}}; 
fun(arr,3); 
system("pause"); 
return 0; 

} 
При оголошенні масиву в параметрах функції всі розміри, окрім 

першого, треба обов'язково вказати. 
 

1.7.10 Типові алгоритми обробки масивів 
1. Алгоритми роботи з лінійними масивами 

До найбільш поширених умов, які використовуються при роботі з 
одномірними масивами належать: 

 
Вибірка Умова 

парні елементи масиву a[i] % 2 == 0 
непарні елементи масиву a[i] % 2 != 0 

елементи масиву, які кратні числу t a[i] % t == 0 

елементи масиву, які некратні числу t a[i] % t != 0 

елементи масиву з парними індексами (i+1) % 2 == 0 

елементи масиву з непарними індексами (i+1) % 2 != 0 
позитивні елементи масиву a[i] > 0 
негативні елементи масиву a[i] < 0 

 
Приклад 1. Вивести елемент масиву, який є позитивним,  

кратним 3-м, і має парний індекс: 
if ((a[i] > 0) && (a[i] % 3 == 0) && ((i+1) % 2 == 0)) 
cout << a[i]; 
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Приклад 2. Вивести індекс елементу масиву, якщо елемент  
масиву є непарним числом, а його індекс парний: 

if ((a[i] % 2 != 0) && ((i+1) % 2 == 0)) 
cout << i; 

До типових операцій обробки одномірних масивів належать: 
1. Визначення суми / добутку / середнього арифметичного  

елементів масиву. 
2. Підрахунок кількості елементів масиву, що задовольняють 

умові. 
3. Визначення мінімального / максимального елементів масиву. 
4. Підрахунок кількості входжень заданого елементу до масиву. 
Приклад 3. Пошук мінімального елементу та його індексу. 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
const int n = 10; 
int a[n] = { -7, 11, 7, 3, 4, -5, 6, 7, -13, 9 }; 

// min_i індекс мінімального елементу 
int min_i = 0; 
for (int i = 1; i < n; i++) 

// умова пошуку мінімального елементу 
if (a[i] < a[min_i]) 
{ min_i = i; } 
cout << "Min element a[" << min_i << "] = "<< a[min_i]; 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Алгоритм пошуку мінімального / максимального елементів 

масиву: 

int min_i = 0; 

Вважаємо, що мінімальний елемент 
масиву знаходиться на 0 позиції. 
Запам'ятовуємо його індекс в 
змінній min_i 

for (int i = 1; i < n; i++) 
Переглядаємо в циклі решту 
елементів масиву 

if (a[i] < a[min_i]) 
Якщо поточний елемент масиву a[i] 
менший за опорний елемент 
(елемент з індексом min_i) 

{ 
min_i = i; 

} 

тоді запам'ятовуємо індекс 
поточного елементу – це індекс 
мінімального елементу 

cout << "Min element a[" << 
min_i << "] = " << a[min_i]; 

Вивід індексу та значення 
мінімального елементу масиву 



С. Ю. Боровльова, А. В. Швед 

 

84 

Для визначення максимального елементу буде інша умова: пото-
чний елемент a[i] має бути більший за опорний елемент 

Приклад 4. Підрахунок кількості позитивних елементів та їх  
добутку. 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
const int n = 10; 
int a[n] = { -7, 11, 7, 3, 4, -5, 6, 7, -13, 9 }; /* 

оголошення та ініціалізація змінної count для підрахунку кількості елементів*/ 
int count = 0; 

/* оголошення та ініціалізація змінної mul для підрахунку добутку 
елементів*/ 

int mul = 1; 
for (int i = 0; i < n; i++) 
if (a[i] > 0) 
{ 

// підрахунок кількості елементів, що задовольняють умові 
count++; 

// підрахунок добутку елементів, що задовольняють умові 
mul *= a[i]; 

} 
// вивід на екран 

cout << "Count =" << count << endl << "Mul =" << mul; 
system("pause"); 
return 0; 

} 

Примітка. При підрахунку суми або кількості елементів – початко-
ве значення змінної має дорівнювати 0; при підрахунку добутку – 
початкове значення змінної має дорівнювати 1. 

Приклад 5. Визначення кількості входжень заданого елементу до 
масиву. 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
const int n = 10; 
int a[n] = { -7, 11, 7, 3, 4, -5, 6, 7, -13, 9 }; 
int count = 0; //ініціалізація лічильника 
int key;  // оголошення змінної-ключа key 
cout << " Enter – "; 
cin >> key; // введення значення змінної-ключа 
for (int i = 0; i < n; i++) 
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// якщо елемент масиву = змінній-ключу, 
if (a[i] == key) 
{ 

// тоді підрахувати кількість входжень 
count++; 
cout << "a[" << i << "]" << endl; 
} 

// вивід кількості входжень змінної key в масиві а 
cout << "Count =" << count << endl; 
system("pause"); 
return 0; 

} 
2. Алгоритми роботи з двовимірними масивами 
При роботі з квадратними матрицями для виділення елементів 

масиву відносно діагоналі використовують умови: 
 

Вибірка Умова 
елементи головної діагоналі  i == j 

елементи побічної діагоналі  j == n-1-i 

елементи над головною діагоналлю j > i 

елементи під головною діагоналлю j < i 
 

де i – номер рядка, j – номер стовпчика 
Приклад 6. Підрахунок суми елементів парних рядків. 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
const int n = 10, m = 10; 
int b[n][m]; 
srand(time(NULL)); 
for (int i = 0, sum; i < n; i++) 
{ 
if (i % 2 == 0)   // для парних рядків 
{ 

sum = 0; // обнулити суму для кожного рядка 
for (int j = 0; j < m; j++) 
{ 

// ініціалізація масиву випадковими числами від -10 до 10 
b[i][j] = rand() % 21 – 10; 
sum += b[i][j];  // підрахунок суми 
cout << setw(4) << b[i][j]; 
} 

cout << setw(10) << "Рядок:" << i << setw(10) << "Сума:" << sum; 
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} 
} 

system("pause"); 

return 0; 
} 

Примітка. У прикладі 6 ми визначали суму елементів для кожно-

го рядка, відповідно зовнішній цикл – це цикл за рядками; внут-
рішній – за стовпчиками. Перед обрахунком суми для кожного  
рядка змінна sum має дорівнювати 0: sum = 0. 

Приклад 7. Підрахунок середнього арифметичного елементів  

кожного стовпчика. 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 
const int n = 5, m = 10; 
int b[n][m]; 

srand(time(NULL)); 
for (int i = 0, sum = 0; i < n; i++) 
{ 
for (int j = 0; j < m; j++) 

{ 

// ініціалізація масиву випадковими числами від -10 до 10 
b[i][j] = rand() % 21 – 10; 

cout << setw(4) << b[i][j]; 
} 

cout << endl; 
} 

double avg; 
for (int j = 0; j < m; j++) 
{ 

avg = 0; 

for (int i = 0; i < n; i++) 
avg += b[i][j]; 

avg /= n; 
cout << setw(10) << "Стовпчик:"<< j << setw(10) <<"Avg:" 

<< avg; 
} 

system("pause"); 

return 0; 
} 
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Примітка. У прикладі 7 ми визначали середнє арифметичне для 

кожного стовпчика, відповідно зовнішній цикл – це цикл за стов-

пчиками; внутрішній – за рядками.  

Приклад 8. Обнулити елементи масиву над головною діагоналлю. 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

const int n = 5, m = 5; 

int b[n][m]; 

srand(time(NULL)); 

for (int i = 0, sum = 0; i < n; i++) 

{ 

for (int j = 0; j < m; j++) 

{ 

// ініціалізація масиву випадковими числами від -10 до 10 

b[i][j] = rand() % 21 – 10; 

cout << setw(4) << b[i][j]; 

} 

cout << endl; 

} 

for (int i = 0; i < n; i++) 

{ 

for (int j = 0; j < m; j++) 

{ 

// умова для виділення елементів над головною діагоналлю 

if (j > i) 

{ 

b[i][j] = 0; // обнуляємо відповідні елементи 

} 

// вивід елементів рядка і 

cout << setw(4) << b[i][j]; 

} 

cout << endl; // перехід на новий рядок 

} 

system("pause"); 

return 0; 

} 
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Приклад 9. Сформувати масив 6 x 6, як показано на рисунку 3. 

 
Рис. 3 

 

Визначаємо умови заповнення: 
Умова 1 Рядок 0 (i == 0) 

Умова 2 Останній рядок (i == n-1) 

Умова 3 Парні стовпчики (j % 2 == 0) 

 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
const int n = 6, m = 6; 
char b[n][m]; 
for (int i = 0; i < n; i++) 
{ 
for (int j = 0; j < m; j++) 
{ 

/* записуємо складену умову: якщо нульовий рядок або останній рядок 
або парний стовпчик */ 

if ((i == 0) || (i == n – 1) || (j % 2 == 0)) 
{ 

b[i][j] = '*'; // тоді записати символ * 
} 
else 

{ 
b[i][j] = ' '; // інакше записати пробіл 

} 
cout.width(2); 
cout << b[i][j]; 

} 
  cout << endl; 

} 
system("pause"); 
return 0; 
} 
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1.7.11 Контрольні питання 
1. Синтаксис оголошення масиву. 
2. Як компілятор розглядає ім'я масиву? 
3. Як визначити розмір одновимірного масиву? 
4. Як передати одновимірний масив у функцію? 
5. Як передати багатовимірний масив у функцію? 
6. Як заборонити зміну в функції елементів масиву, переданого 

в якості параметру? 
7. Як присвоїти вказівнику адресу одновимірного масиву? 
8. Як присвоїти вказівнику адресу двовимірного масиву? 
9. Як звернутись до елементу одновимірного масиву без вико-

ристання індексу? 
10. Як звернутись до елементу двовимірного масиву без викори-

стання індексу? 
 
1.7.12 Завдання для самостійної роботи 
1. Напишіть фрагмент коду, який демонструє звернення до  

елементу одновимірного та двовимірного масиву (з використанням 
та без використання індексу). 

2. Продемонструйте в коді передачу в функцію одновимірного 
масиву в якості параметра. 

3. Продемонструйте в коді передачу в функцію двовимірного  
масиву в якості параметра. 


