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1.2 Операції та оператори 
 

1.2.1 Арифметичні операції та оператори присвоєння 
Для виконання обчислень використовуються арифметичні опе-

рації. Операцією називається символ, який говорить про те, як треба 
обробити дані. При математичних обчисленнях використовуються 
наступні арифметичні операції: додавання (+), віднімання  (-),  
множення (*), ділення (/) і взяття по модулю (%), тобто обчислення 
остачі від ділення лівого операнда на правий. 

Для ефективного використання значень, що вертаються операці-
ями, призначений оператор присвоєння (=) і його модифікації:  
додавання із присвоєнням (+=), віднімання із присвоєнням (-=),  
множення із присвоєнням (*=), ділення із присвоєнням (/=), модуль 
із присвоєнням (%=). 

Дані для розрахунків у наведених нижче прикладах: 
int i = 1, j = 2, m = 5, k; 
Приклад 1. Яким буде результат виконання наступного оператора: 
k = i / j; 
Отримаємо k = 0. 
Пояснення: 1 поділити на 2 дає 0.5, але оскільки результат ділення 

цілого на ціле є ціле, то 0.5 неявно перетворюється на ціле шляхом 
відкидання дробової частини, тобто після перетворення залишається 0, 
а потім 0 присвоюється змінній k. 

Приклад 2. Яким буде результат виконання наступного оператора: 
k = m / j; 
Отримаємо k = 2. 
Пояснення: результат ділення буде 2.5. Але оскільки обидва  

операнди є цілими, то в результаті отримаємо ціле, тобто дробова 
частина буде відкинута. 

Приклад 3. Яким буде результат виконання наступного  опера-
тора: 

float f = i / j; 
Отримаємо f = 0. 
Пояснення: хоч f оголошено як float, але так як і в попередньому 

випадку, ціле поділене на ціле дає в результаті ціле, тобто результат 
0.5 буде шляхом відкидання дробової частини перетворено на 0, а 
тільки потім ціле буде неявно перетворено на float. Для отримання 
правильного результату в цьому випадку можна записати оператор 
наступним чином: 

f = (float) i / j; 
Тепер для ділення float на int буде виконано неявне перетворення 

int у float. Далі float на float дасть float(0.5) і потім float без  
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перетворення буде присвоєно float, тобто результат буде дорівню-
вати 0.5. 

Приклад 4. Яким буде результат виконання наступного оператора: 
k = i % j; 
Отримаємо k = 1. 
Пояснення: % означає знайти залишок від ділення, один на два 

не ділиться, отже – залишок від ділення буде дорівнювати одиниці. 
Приклад 5. Яким буде результат виконання наступного оператора: 
k = 1; k += j; 
Отримаємо k = 3. 

Пояснення: оператор k + = j можна записати як k = k + j; 
Приклад 6. Яким буде результат виконання наступного оператора: 
k = 1; k -= i + 4; 
Отримаємо k = -4. 

Пояснення: оператор k - = i + 4; можна записати як k = k-(i + 4); 

розкриваємо дужки, тобто k = 1 – 1 – 4 = -4. 
Приклад 7. Яким буде результат виконання наступного коду: 
int x = 2, y = 3, z = 6; 
x = y = z; 
Пояснення: присвоєння виконується справа наліво, тобто спочатку 

буде виконано y = z; 
У результаті у буде дорівнювати 6. 
Потім буде виконано оператор x = y. 
У результаті x буде теж дорівнювати 6. 
 
1.2.2 Оператори інкремента й декремента 
У C++ є ефективний засіб збільшення й зменшення значення  

операнда на одиницю – унарні оператори інкремента (++) і  
декре-мента (--). 

Стосовно операнду даний вид операторів може бути префіксним 
або постфіксним. Префіксний оператор застосовується до операнду 
перед використанням отриманого результату. Постфіксний опера-
тор застосовується до операнду після використання операнда. 

Відмінність префікса й постфікса можна спостерігати тільки у  
виразах із присвоєнням. 

Приклад: 
count++;   // унарна операція, те ж, що ++ count ; 
abc--;   // те ж, що – - abc ; 
х = b++;   // постфікс 
index = --current; // префікс 
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Тут змінна b спочатку привласнюється змінної х, а потім збільшу-

ється на одиницю. Змінна current спочатку зменшується на одиницю, 

після чого результат привласнюється змінній index. 

 

1.2.3 Оператор sizeof 

Програми написані на С++ є переносимими. Переносимість озна-

чає, що програми, написані для роботи на комп'ютерах одного типу, 

будуть (хоча й не обов'язково!) працювати і на комп'ютерах іншого 

типу. Але змінні того самого типу можуть мати різний розмір залеж-

но від того, на якому комп'ютері і в якій операційній системі вони 

використовуються. 

Так, чиста цілочисельна змінна (тип int без специфікаторів short 

або long) при роботі в 16 розрядній операційній системі (DOS, 

Windows 3.1 і т. д.) займає всього 2 байта. У той же час під цю же 

змінну в 32 розрядній операційній системі (Windows 95, Windows NT 

і т. д.) виділяється вже 4 байта. 

Визначити розмір змінної будь-якого типу даних (як базового, так 

і похідного) можна за допомогою оператора sizeof. Операндом sizeof 

може бути або тип, тоді ім'я типу треба обов'язково взяти в дужки, 

або вираз, тоді дужки можна опустити. 

Приклад: 

до типу – sizeof(int), 

до константи – sizeof(5) або sizeof 5, 

до змінної – sizeof(d) або sizeof d. 

Розглянута нижче програма допоможе вам визначити розмір  

базових типів даних для конкретної платформи ПК. 

Приклад: 
int main() 

{ 

cout << "Size of int type: " << sizeof(int)<<'\n' ; 

cout << "Size of float type: " << sizeof(float)<<'\n' ; 

cout << "Size of double type: " << sizeof(double)<< '\n'; 

cout << "Size of char type: "<< sizeof(char)<<'\n'; 

return 0; 

} 

У результаті роботи програми за допомогою оператора sizeof  

буде обчислено, а потім виведено на екран розмір кожного з перера-

хованих базових типів. 
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1.2.4 Логічні операції 
Унарні: Бінарні: 

! – Логічне НІ 

 

&& – Логічне І 

|| – Логічне АБО 

Примітка: у мові С за хибність прийнято 0, за істину – будь-яке 

число, окрім нуля. 

Таблиця 1 
 

A B !A A && B A || B 

0 0 1 0 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 0 1 

1 1 0 1 1 

 

Логічні операції найчастіше використовуються в умовних  

операторах. 

 

1.2.5 Порозрядні логічні операції 

На практиці досить часто доводиться відслідковувати стан різних 

програмних об'єктів за допомогою прапорців. Для цієї мети можна 

використовувати булевські змінні. Однак якщо у вас занадто багато 

ознак, зручніше в якості прапорців використовувати окремі біти 

змінних. Для ПК на базі платформи Intel один байт являє собою вісім 

біт інформації, а кожний біт може приймати значення 0 або 1. Таким 

чином, в одному байті може бути закодоване будь-яке ціле число  

від 0 до 255 включно. Біти в байті рахуються справа наліво. 

Розглянемо, наприклад, панель із п'яти вимикачів sw1 ... sw5. 

Можна було б оголосити в якості прапорів 5 змінних типу bool (по  

1 байту на кожний об'єкт). Кожний вимикач може встановлювати 

стан "включене" (1 – true) або "виключене" (0 – false). 

Приклад: 

bool s1, s2, s3, s4, s5; 

Тоді, перевіряючи значення зазначених вище змінних, можна  

судити про стан того або іншого вимикача. 

Беручи до уваги той факт, що біти в байті також можуть приймати 

значення тільки нуля або одиниці, використовуючи компактний  

запис, цю ж панель можна було б умістити всього в одному байті. 
Порозрядні логічні операції 

& – логічне І (множення) 
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| – логічне АБО (додавання) 
 ^ – виключне АБО ("виняткове АБО") 
~ – логічне НІ (інверсія) 

 

Для того, щоб розробник міг вільно адресуватися до окремих  
бітів, використовуються так звані порозрядні логічні операції,  
наведені в таблиці. 

Таблиця 2 
 

A B A^B A & B A | B ~A 
0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 

 

Повернемося до прикладу з вимикачами. Для всієї панелі відве-
демо однобайтну змінну, наприклад, типу char. 

Приклад: 
char sw = 0; 
Присвоївши спочатку змінній sw значення 0 (або у двійковому 

виді 00000000), ми тим самим указуємо, що всі вимикачі перебува-
ють у вимкненому стані. 

Припустимо, тепер нам треба включити третій вимикач на панелі. 
Тобто треба зробити так, щоб змінна sw у двійковому виді виглядала 
як 00000100, або в шістнадцятирічному вигляді 0х04. Застосуємо для 
цього операцію "логічне АБО". 

Приклад: 
sw = sw | 0х04;   // включити SW3 
sw = sw | 0х01;   // включити SW1 
Припустимо, що далі по ходу програми значення байта sw зміню-

валося якимсь чином і перед нами стала задача виключити третій і 
перший вимикач, не маючи інформації про їхній поточний стан. Для 
скидання окремих біт у байті на практиці застосовують операцію 
"логічне І". 

Приклад: 
sw = sw & 0xFA;   // 0xFA = 11111010 
Тепер перший і третій біти sw, незалежно від того, у якому стані 

інші біти, будуть встановлені в нуль. 
І на закінчення змінимо стан четвертого вимикача на протилеж-

ний, незалежно від його вихідного значення, застосувавши операцію 
"виключне АБО". 

Приклад: 
sw = sw 0х08;   // 0х08 = 00001000 
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Слід також зазначити, що на практиці часто використовується 
скорочена форма запису для присвоєння результату порозрядних 
логічних операторів: 

&= побітове І з присвоюванням 
| = побітове логічне АБО із присвоюванням 
^= виключне побітове АБО із присвоюванням 

 
1.2.6 Операції зсуву вліво й вправо 
Для здійснення зсуву послідовності біт вліво й вправо застосову-

ються відповідно операції << і >> Операнд праворуч від знака опера-
ції вказує, на яку величину повинні бути зсунуті біти, задаючи тим 
самим кількість біт, "виведених" зі змінної, і число нульових біт, що 
заповнюють змінну з іншої сторони. 

Приклад: 
unsigned char a = 12;  // a = 00001100 
a = a << 2;   // a = 00110000 
a = a >> 3;   // a = 00000110 
Слід враховувати, що при використанні правого зсуву, якщо най-

старший біт дорівнює одиниці (ознака негативного числа в змінних 
зі специфікатором signed), деякі компілятори можуть не "ввести" 
нулі ліворуч. Щоб уникнути подібних ситуацій, рекомендується  
перетворювати операнд операції в беззнаковий тип (unsigned). 

 
1.2.7 Оператори порівняння 

 

< Менше 
<= Менше або дорівнює 
> Більше 

>= Більше або дорівнює 
== Дорівнює 
!= Не дорівнює 

 

Для того, щоб була можливість порівнювати між собою значення 
яких-небудь змінних, мова C++ передбачає так звані оператори  
порівняння – бінарні оператори виду: 

 

<Операнд1> <Оператор_Порівняння> <Операнд2> 
 

У результаті роботи операторів порівняння вертається логічне 
значення true (істина), якщо операнди дорівнюють один одному, або 
false (хибність) якщо ні. 
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1.2.8 Операція "кома" 
Операція "кома" зв'язує між собою кілька виразів таким чином, 

що останні розглядаються компілятором як єдиний вираз. 
Завдяки використанню даної операції  досягається висока  

ефективність при написанні програм. 
Приклад: 
if (i = callFunc(), i > 7) 
Тоді спочатку виконається виклик функції callFunc із присвоєн-

ням результату змінної i, а потім відбудеться порівняння значення i 
із числом 7. 

Ще більшої ефективності можна досягти при використанні  
операції "кома" в операторі циклу for. 

 
1.2.9 Пріоритет і порядок виконання операцій 
Як у будь-якій арифметиці, в C++ операції виконуються в певному 

порядку. Так, наприклад, математичні вирази обчислюються зліва 
направо, у той час як оператор присвоєння виконується справа наліво. 

Для того щоб компілятор міг розібратися, яку ж дію здійснювати 
першою при виконанні операцій, останні мають важливу властивість – 
пріоритет. У першу чергу виконуються операції з найвищим пріори-
тетом. 

Мова C++ надає програмісту можливість самостійно задавати  
порядок виконання обчислень. Із цією метою, як і в математиці, опе-
ранди групуються за допомогою дужок, які можуть бути вкладеними 
один в одного. Не існує обмеження на вкладеність дужок. 
 

1.2.10 Контрольні питання 
1. Наведіть приклади записів скорочених операторів присвоєння. 
2. Як використовуються оператори інкремента та декримента? 
3. Які проблеми можуть виникати при використанні операції 

зсуву вправо? 
4. Як в С++ визначається істина? 
 
1.2.11 Завдання для самостійної роботи 
1. Продемонструйте в коді використання скорочених операторів 

присвоєння. 
2. Які два оператори запрограмовані в наступному коді:  s += i++; 
3. Які два оператори запрограмовані в наступному коді:  s /= ++i – 4; 


