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1.5 Функції 
Розробка програмного забезпечення на практиці є досить непро-

стим процесом. Програмісту потрібно врахувати всі тонкощі й  
нюанси як усього програмного комплексу в цілому, так і окремих 
його частин. Системний підхід до програмування ґрунтується на  
тому, що поставлене перед розробником завдання попередньо  
розбивається на менш складні завдання, які, у свою чергу, діляться 
ще на менш складні завдання, і так доти, поки найдрібніші завдання 
не будуть вирішені за допомогою стандартних процедур. Таким  
чином, здійснюється так звана функціональна декомпозиція. 

Ключовим елементом даної моделі для рішення конкретного  
завдання в C++ виступає функція. Функцію можна представити як 
підпрограму або якусь процедуру, що несе закінчене смислове  
навантаження. 

 
1.5.1 Прототип функції 
Кожна функція, яку передбачається використовувати в програмі, 

повинна бути в ній оголошена. Звичайно оголошення функцій 
розміщують у заголовних файлах, які потім підключаються до тексту 
програми за допомогою директиви #include. Оголошення функції 
описує її прототип. 

Прототип функції оголошується в такий спосіб: 
 

<тип повертаємого значення> <ім'я функції > ([ список  
параметрів]) ; 

 

тип повертаємого значення – тип даних, що вертається  
функцією. Якщо функція не повертає значення, то тип є void. 

Список параметрів – задає тип і ім'я кожного параметра функції, 
розділені комами. Допускається опускати ім'я параметра. Список  
параметрів може бути порожнім. 

Приклад прототипів функцій: 
int swap (int, int); 
double max (double part, double par2); 
void func(); 
Прототип функції може бути пропущений, якщо визначення  

функції знаходиться до першого її виклику з будь-якої іншої функції. 
Останній варіант є поганим стилем програмування, тому що бувають 
випадки перехресних викликів, тобто коли дві або кілька функцій 
викликають одна одну, у результаті чого неможливо викликати одну 
функцію без попереднього визначення іншої. 



Базовий С++ 

 

35 

1.5.2 Визначення функції 
Визначення функції складається з її заголовка та тіла, взятого у 

фігурні дужки. Якщо функція повертає значення, відмінне від типу 
void, у тілі функції обов'язково повинен бути присутнім оператор 
return з параметром того ж типу, що і повертаєме значення. Якщо 
повертаєме значення є void оператор return використовується без 
параметра або взагалі може бути опущений, тоді повернення з функ-
ції здійснюється по досягненню дужки, що закривається. 

Для того, щоб функція виконала певні дії, вона повинна бути 
викликана в програмі. При звертанні до функції вона виконує поста-
влене завдання, а по закінченню роботи повертає, як результат,  
деяке значення. 

 
1.5.3 Виклик функції 
Виклик функції являє собою ідентифікатор функції (її ім'я), за 

яким у круглих дужках вказується список аргументів, розділених 
комами: 

 

ім'я_функції ( [аргумент 1, аргумент 2, . . . аргумент n ]) ; 
 

Кожний аргумент функції являє собою змінну, вираз або константу, 
передані в тіло функції для подальшого використання в обчислюва-
льному процесі. Список аргументів функції може бути порожнім. 

Функція може викликати інші функції (одну або декілька), а ті, у 
свою чергу, робити виклик третіх і т. д. Крім того, функція може  
викликати сама себе. Це явище в програмуванні називається рекурсією. 

Будь-яка програма на C++ обов'язково містить у собі головну  
функцію main(). Саме із цієї функції починається виконання програми. 

Приклад: 
// Оголошення функцій: 

char inputsim ( ); 
void print ( short num ); 

 

// Виклик функцій: 
char sim = inputsim ( ); 
print ( 3 ); 

 

// Визначення функцій: 
char inputsim () 

{ 
char sim; 
cin >> sim; 
return sim; 

} 
void print ( short number ) 

{ 
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cout << "number=" << number; 
} 

Приклад обчислення квадрата числа з використанням функції: 
#include <iostream.h> 

// містить функції введення-виводу 
using namespace sdt; 
long mySquare ( int ); // прототип функції 
 
void main () 
{ 

// оголошення й ініціалізація змінної типу int 
int n = 5 ; 
cout << mySquare ( n ); // виклик функції 

} 
 

//визначення функції 
long mySquare (int x) // заголовок функції 
{   

return x * x ; // тіло функції 
} 
У результаті роботи програми на екран буде виведене число 25. 
 
1.5.4 Аргументи за замовчуванням 
C++ допускає при виклику функції опускати деякі її параметри. 

Досягається це вказівкою в оголошенні функції значень параметрів 
за замовчуванням. Для параметрів за замовчуванням існує обов'язкове 
правило: усі параметри, розташовані праворуч від параметра, який 
має значення за замовчуванням, повинні також мати значення за 
замовчуванням. 

Приклад помилкового оголошення функції: 
void showint (int i = 1, bool flag, char symbol = '\n'); 
Оскільки змінна i має значення за замовчуванням, то і змінна flag 

теж повинна мати значення за замовчуванням. 
При виклику функції, параметри якої мають значення за замовчу-

ванням, необхідно дотримуватись наступного правила: якщо опущено 
значення одного із параметрів, які мають значення за замовчуванням, 
то треба опустити і всі параметри, які розташовані правіше цього 
параметра. 

Приклад, функції, прототип якої, може при виклику мати різний 
вигляд залежно від ситуації: 
void showint (int i, bool flag = true, char symbol = '\n'); 
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showint (1, false, 'a'); 
showint (2, false); 
showint (3); 
У першому випадку всі три аргументи задані явно, тому робота 

функції здійснюється у звичайному режимі. У другому виклику у  
функцію передається два параметри із трьох, причому замість 
останнього аргументу підставляється значення за замовчуванням, а 
саме символ '\n'. Третій варіант звертання до функції передає тільки 
один цілочисельний параметр, а в якості інших аргументів викорис-
товуються значення за замовчуванням: логічна змінна зі значенням 
true і символьна змінна зі значенням '\n'. 

Наступний виклик функції: 
showint(1, , 'a'); 
викличе помилку компіляції. 
Величина, що вказується в аргументах за замовчуванням, може 

бути не тільки константним виразом – вона може бути глобальною 
змінною або значенням, що вертається деякою функцією. 

 
1.5.5 Локальні й глобальні змінні 
Змінні можуть бути оголошені як усередині тіла якої-небудь фун-

кції, так і за межами кожної з них. Змінні, оголошені усередині тіла 
функції, називаються локальними. Такі змінні розміщуються в стеці 
програми й діють тільки усередині тієї функції, у якій оголошені. Як 
тільки керування вертається функції, що викликала дану функцію, 
пам'ять, виділена під локальні змінні, звільняється. 

Кожна змінна характеризується областю дії, областю видимості й 
часом життя. 

Під областю дії змінної розуміють область програми, у якій  
змінна доступна для використання. 

Із цим поняттям тісно зв'язане поняття області видимості  
змінної. Якщо змінна виходить із області дії, вона стає невидимою. З 
іншого боку, змінна може перебувати в області дії, але бути невиди-
мою. Змінна перебуває в області видимості, якщо до неї можна  
одержати доступ (за допомогою операції дозволу видимості, у тому 
випадку, якщо вона безпосередньо не видима). 

Часом життя змінної називається інтервал виконання програми, 
протягом якого вона існує. 

Локальні змінні мають своєю областю видимості функцію або 
блок, у яких вони оголошені. У той же час область дії локальної змін-
ної може виключати внутрішній блок, якщо в ньому оголошена 
змінна з тим же іменем. Час життя локальної змінної визначається 
часом виконання блоку або функції, у якій вона оголошена. 



С. Ю. Боровльова, А. В. Швед 

 

38 

Це означає, наприклад, що в різних функціях можуть використо-
вуватися змінні з однаковими іменами зовсім незалежно одна від 
одної. 

У розглянутому нижче прикладі змінні з іменем х визначені  
відразу у двох функціях – в main і в sum, що, однак, не заважає  
компілятору розрізняти їх між собою. 

Приклад: 
int sum (int, int );   // прототип функції sum 
void main () 
{ 

int х = 2, b = 4 ; // локальні змінні 
cout << sum (x, у); 

} 
int sum (int a, int b)   // заголовок функції 
{ 

int х = а + b; 
// локальну змінну х видно тільки в тілі функції sum 

return х; 
} 
У програмі здійснюється обчислення суми двох цілочисельних 

змінних за допомогою виклику функції sum. 
Глобальні змінні, як вказувалося раніше, оголошуються поза  

тілом будь-якої із функцій і діють протягом виконання всієї програми. 
Такі змінні доступні в кожній із функцій програми, яка описана після 
оголошення глобальної змінної. Звідси випливає висновок, що імена 
локальних і глобальних змінних не повинні збігатися. Якщо   
глобальна змінна не проініціалізована явно, вона ініціалізується 
значенням 0. 

Область дії глобальної змінної збігається з областю видимості й 
простирається від точки її опису до кінця файлу, у якому вона  
оголошена. Час життя глобальної змінної – постійний, тобто  
збігається із часом виконання програми. 

Загалом кажучи, на практиці програмісти намагаються уникати 
використання глобальних змінних і застосовують їх тільки у випадку 
крайньої необхідності, тому що вміст таких змінних може бути  
змінено усередині тіла будь-якої функції, що може призвести до  
серйозних помилок при роботі програми. 

Приклад : 
int test = 200; // оголошення глобальної змінної test 
void printTest () ;  // прототип функції printTest 
void main () 
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{ 
int test = 10;  // оголошення локальної змінної test 
printTest () ;  // вивід на друк Глобальна: 200 

// вивід на друк Локальна: 10 
cout << "Локальна: " << test << ' \n ' ; 
} 

// заголовок функції printtest 
void printTest () 
{ 
cout << "Глобальна: " << test << ' \n '; 
} 
Спочатку оголошується глобальна змінна test, якій присвоюється 

значення 200. Далі оголошується локальна змінна з тим же іменем 
test, але зі значенням 10. Виклик функції printTest з main фактично 
здійснює тимчасовий вихід з тіла головної функції. При цьому всі 
локальні змінні стають недоступні, і printTest виводить на друк  
глобальну змінну test. Після цього керування програмою вертається 
у функцію main, де конструкцією cout виводиться на друк локальна 
змінна test. 

У C++ допускається оголошувати локальну змінну не тільки на 
початку функції, а взагалі в будь-якому місці програми. Якщо оголо-
шення відбувається всередині якого-небудь блоку, змінна з таким же 
іменем, оголошена поза тілом блоку, "ховається". 

Змінимо попередній приклад для того, щоб продемонструвати 
процес приховання локальної змінної: 

int test = 200; // оголошення глобальної змінної test 
// прототип функції printTest 

void printTest ();  
int main() 
{ 
int test = 10; // оголошення локальної змінної test printtest () ;

 // вивід на друк Глобальна: 200 
// вивід на друк Локальна: 10 

cout << "Локальна: " << test << ' \n '; 
{ 

// додаємо новий блок із ще однієї локальної змінної Test 
int test = 5; 

// вивід на друк Локальна: 5 
cout << " Локальна: " << test << ' \n '; 
} 

// вивід на друк Локальна: 10 
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cout << " Локальна: " << test << ' \n '; 
} 

// заголовок функції Printtest 
void printTest () 
{ 
cout << "Глобальна: " << test << ' \n '; 
} 
 
1.5.6 Операція ::  
Як було показано вище, оголошення локальної змінної приховує 

глобальну змінну з таким же іменем. Таким чином, усі звернення до 
імені глобальної змінної в межах області дії локального оголошення 
викликають звернення до локальної змінної. Однак C++ дозволяє 
звертатися до глобальної змінної з будь-якого місця програми за  
допомогою використання операції області видимості. Для цього перед 
іменем змінної ставиться префікс у вигляді подвійної двокрапки ( :: ). 

Приклад: 
int turn = 5;  // оголошення глобальної змінної turn 
void main () 
{ 
int turn = 70 ; // оголошення локальної змінної 

// вивід локального значення 70 
cout << turn << ' \n '; 

// вивід глобального значення 5 
cout << :: turn << ' \n '; 
} 
З розглянутого прикладу видно, що були оголошені глобальна й 

локальна змінні з іменем turn, які пізніше були виведені на друк. 
 
1.5.7 Класи пам'яті 
Існує п'ять модифікаторів змінних, що визначають область  

видимості і час дії змінних: auto, register, extern, static, volatile. 
1. Автоматичні змінні 
Модифікатор auto (друге використання цього ключового слова)  

використовується при описі локальних змінних. Оскільки для 
локальних змінних даний модифікатор використовується за  
замовчуванням, на практиці його найчастіше опускають. 

Модифікатор auto застосовується тільки до локальних змінних, 
які видно тільки в блоці, в якому вони оголошені. При виході із блоку 
такі змінні знищуються автоматично. 
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2. Регістрові змінні 
Модифікатор register пропонує компілятору спробувати розмістити 

зазначену змінну в регістрах процесора. Якщо така спроба кінчається 
невдало, змінна поводиться як локальна змінна типу  auto.  
Розміщення змінних у регістрах оптимізує програмний код по  
швидкості, тому що процесор оперує зі змінними, що перебувають у 
регістрах, набагато швидше, ніж з пам'яттю. Але у зв'язку з тим, що 
число регістрів процесора обмежене, кількість таких змінних може 
бути дуже невеликою. 

Приклад: 
void main () 
{ 

// оголошення локальної регістрової змінної 
register int reg; 
. . . 
} 
Модифікатор register застосовують тільки до локальних змінних. 

Спроба вживання даного модифікатора (так само як і модифікатора 
auto) до глобальних змінних викличе повідомлення про помилку. 
Змінна існує тільки в межах блоку, що містить її оголошення. 

3. Зовнішні змінні й функції 
Якщо програма складається з декількох модулів, деякі змінні  

можуть використовуватися для передачі значень із одного файлу в 
іншій. При цьому деяка змінна оголошується глобальною в одному 
модулі, а в інших файлах, у яких вона повинна бути видима, проводиться 
її оголошення з використанням модифікатора extern. Якщо оголошення 
зовнішньої змінної проводиться в блоці, вона є локальною. 

На відміну від попередніх модифікаторів, цей модифікатор пові-
домляє, що початкове оголошення змінної проводиться в якомусь 
іншому файлі. 

Приклад використання зовнішньої змінної: 
// файл myheader.h 
// прототип функції changeFlag 

void changeFlag (); 
// файл myfunction.cpp 

#include "stdafx.h" 
// оголошення зовнішньої глобальної змінної flag 

bool flag; 
void changeFlag ()  //заголовок функції changeFlag 

// змінює значення прапора на протилежне 
{ 
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flag = ! flag; 
} 

 
// Головний модуль програми 

#include <iostream.h> // містить функції введення-ввиводу 
// підключення заголовного файлу myheader.h 

#include "myheader.h" 
// оголошення зовнішньої глобальної змінної flag 

extern bool flag; 
void main () 
{ 
changeFlag () ;  // виклик функції changeFlag 

// вивід на печатку значення прапора 
if ( flag ) cout << " flag = true\n"; 
else 

cout << " flag = false\n "; 
} 

Спочатку у файлі myheader.h оголошується функція changeFlag. 
Далі у файлі myfunction.срр оголошується глобальна логічна змінна 
flag і визначається реалізація тіла функції changeFlag і нарешті в  
головному модулі підключається заголовний файл myheader.h і 
змінна flag описується як зовнішня ( extern ). Оскільки опис функції 
changeFlag включається в головний модуль директивою #include 
"myheader.h", дана функція доступна в тілі функції main. 

4. Статичні змінні 
Статичні змінні багато в чому схожі на глобальні змінні. Для опи-

су статичних змінних використовується модифікатор static. Якщо 
така змінна оголошена глобально, то вона ініціалізується при запус-
ку програми, а її область видимості збігається з областю дії, і прости-
рається від точки оголошення до кінця файлу. Якщо ж статична 
змінна оголошена усередині функції або блоку, то вона ініціалізуєть-
ся при першому вході у відповідну функцію або блок. Значення змін-
ної зберігається від одного виклику функції до іншого. Таким чином, 
статичні змінні можна використовувати для зберігання значень 
змінних протягом часу роботи програми. Статичні змінні не можуть 
бути оголошені в інших файлах як зовнішні. 

Якщо статична змінна не проініціалізована явно, так, як і глоба-
льна змінна, вона ініціалізується значенням 0. 

Приклад реалізації лічильника викликів деякої функції: 
#include <iostream.h> 
int count (); 
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void main () 
{ 

for (int i = 0; i < 5; i++ ) 
cout << count () <<'\n'; 

} 
int count () 
{ 

static int counter = 0; 
countеr ++; 
return counter; 

} 
У результаті виконання цього коду на екран буде виведено п'ять 

рядків, перший містить число від 1, останній – 5. Чому так? Головна 
функція в циклі (5 разів підряд) викликає функцію count, яка містить 
статичну змінну counter. Початкова ініціалізація цієї змінної нулем 
виконується тільки один раз, при першому входженні в тіло функції. 
В тілі значення змінної буде збільшено на одиницю при кожному 
виклику функції. Оскільки значення змінної зберігається між викли-
ками функції, на друк буде виведена саме така послідовність чисел. 

5. Змінні класу volatile 
У тих випадках, коли необхідно передбачити можливість модифі-

кації змінної периферійним пристроєм або іншою програмою,  
використовують модифікатор volatile. У зв'язку із цим компілятор 
не намагається оптимізувати програму шляхом розміщення змінної 
в регістрах. 

Приклад оголошення таких змінних наведений нижче: 
volatile short stest; 
volatile const int ctest; 
Як видно із прикладу, змінна ctest з модифікатором volatile у той 

же час може бути оголошена як константа. У цьому випадку її  
значення не зможе мінятися в програмі, але може модифікуватися 
залежно від зовнішніх факторів. 

 
1.5.8 Новий стиль заголовків 
Історично склалося так, що в мові C++ при підключенні заголов-

них файлів використовувався той же синтаксис, що й у мові С для 
сумісності з розробленим на той момент програмним забезпеченням. 
Однак при стандартизації мови цей стиль був змінений і тепер  
замість заголовних файлів (як це було в С) вказуються деякі стандар-
тні ідентифікатори, по яких компілятор сам знаходить необхідні 
файли. Визначені ідентифікатори являють собою ім'я заголовка в 
кутових дужках без вказівки розширення ( . h ). 



С. Ю. Боровльова, А. В. Швед 

 

44 

Приклад включення заголовків у стилі C++: 
#include <iostream> 
#include <stdlib> 
#include <new> 
Крім цього, для включення в програму бібліотек функцій мови С 

відповідно до нового стандарту заголовок перетвориться в такий 
спосіб: відкидається розширення .h і до імені заголовка додається 
префікс с. Таким чином, наприклад, заголовок <string.h> заміняєть-
ся заголовком <cstring>. Якщо ж використовуваний компілятор не 
підтримує оголошення заголовків у новому стилі, можна як і раніше 
використовувати заголовки в стилі мови С, хоча це й не рекоменду-
ється стандартом C++. 

 
1.5.9 Простори імен 
Визначення функцій і змінних у заголовних файлах нерозривно 

пов'язано з поняттям простору імен. Це поняття з'явилося порівняно 
недавно. До введення поняття простору всі оголошення ідентифіка-
торів і констант, зроблені в заголовному файлі, розміщувались ком-
пілятором у глобальному просторі імен. Такий стан речей приводив 
до виникнення маси конфліктів, пов'язаних з використанням різни-
ми об'єктами однакових імен. Найчастіше непорозуміння виникали, 
коли в одній програмі використовувалися бібліотеки, розроблені 
різними виробниками. Введення поняття простору імен дозволило 
значно знизити кількість подібних конфліктів імен. Коли в програму 
включається заголовок нового стилю, його вміст розміщується не в 
глобальному просторі імен, а в простір імен std. Якщо в програмі  
потрібно визначити деякі ідентифікатори, які можуть перевизначити 
вже наявні, просто заведіть свій власний, новий простір імен. Це  
досягається шляхом використання ключового слова namespace. 
Синтаксис оголошення власного простору імен має вигляд: 

 

namespace ім'я_простору_імен 
{ 

// оголошення 
} 
 

Таким чином, оголошення всередині нового простору імен будуть 
перебувати тільки всередині видимості певного імені простору імен, 
запобігаючи тим самим виникненню конфліктів. 

Приклад створення простору імен: 
namespace NewNameSpace 
{ 

int х, b, z; 
void someFunction ( char smb ); 

} 
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Для того, щоб указати компілятору, що слід використовувати  
імена з конкретного іменного простору (у нашому випадку з 
NewNameSpace), можна скористатися операцією дозволу видимості: 

NewNameSpace :: х = 5; 
Однак, якщо в програмі звернення до власного простору імен 

проводяться досить часто, такий синтаксис викликає певні незруч-
ності. У якості альтернативи можна скористатися інструкцією using, 
синтаксис якої має дві форми: 

using namespace ім'я_простору_імен; 
using ім'я_простору_імен :: ідентифікатор; 
При використанні першої форми компілятору повідомляється, що 

надалі необхідно використовувати ідентифікатори із зазначеного 
іменного простору аж до того моменту, поки не зустрінеться наступ-
на інструкція using. Наприклад, указавши в тілі програми 

using namespace NewNameSpace; 
можна прямо працювати з відповідними ідентифікаторами: 

х = 0; y = z = 4; 
someFunction ('А'); 
На практиці часто після включення в програму заголовків явно 

вказується використання ідентифікаторів стандартного простору імен: 
using namespace std; 
Друга форма запису пропонує компілятору використовувати  

зазначений простір імен лише для конкретного ідентифікатора.  
Таким чином, визначивши 

using namespace std; 
using NewNameSpace :: z; 

можна використовувати ідентифікатори стандартної бібліотеки C++ 
і цілу змінну z із простору імен NewNameSpace без використання 
операції облаcті видимості: 

z = 12; 
Слід розуміти, що вказівка нового простору імен інструкцією 

using namespace скасовує видимість стандартного простору std, тому 
для одержання доступу до відповідних ідентифікаторів з std буде  
потрібно щоразу використовувати операцію дозволу видимості std ::. 

Простір імен не може бути оголошений всередині тіла якої-
небудь функції, однак може оголошуватися всередині інших просто-
рів. При цьому для доступу до ідентифікатора внутрішнього просто-
ру необхідно вказати імена всіх вищих іменованих просторів. 

Приклад оголошення простору імен: 
namespace Highest 
{ 
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namespace Middle 
{ 

namespace Lowest 
{ 

int nattr; 
} 

}} 
Використання оголошеної змінної nattr буде виглядати: 
Highest :: Middle :: Lowest :: nattr = 0; 
Допускається оголошення декількох іменованих просторів з тим 

самим іменем, що дозволяє розділити його на кілька файлів. Незва-
жаючи на це, вміст усіх частин буде зберігатися в тому самому прос-
торі імен. 

Щоб оголошення змінних і функцій у деякому просторі імен були 
більш впорядкованими, рекомендується в межах опису простору 
імен повідомляти тільки прототипи функцій, поміщаючи визначення 
тіла функції окремо. При цьому слід явно вказувати, до якого прос-
тору імен належить функція. 

Приклад: 
namespace Nspace 
{ 

char z ; 
int i ; 
void fund ( char flag ); 

} 
void Nspace :: fund ( char flag ) 
{ 

// тіло функції 
} 
Крім вищесказаного, допускається оголошення неіменованих 

просторів імен. У цьому випадку просто опускається ім'я простору 
після ключового слова namespace. 

Приклад: 
namespace 
{ 

char cbyte ; 
long Ivalue ; 

} 
Звертання до оголошених елементів проводиться по їх імені, без 

якого-небудь префікса. Неіменовані простори імен можуть бути  
використані тільки в тому файлі, в якому вони оголошені. 
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Стандарт мови C++ передбачає визначення псевдонімів простору 
імен, які посилаються на конкретний простір імен. Найчастіше псев-
доніми використовуються для спрощення роботи з довгими іменами 
просторів. Наступний приклад ілюструє створення більш короткого 
псевдоніма і його використання для доступу до змінної. 

Приклад: 
namespace A_Very_Long_Name_Of_Namespace 
{ 

float y; 
} 
A_Very_Long_Name_Of_Namespace :: y = 0.0; 
namespace Neo = A_Very__Long_Name_Of_Namespace; 
Neo :: y = 13.4; 
 
1.5.10 Вбудовані (inline) функції 
У результаті роботи компілятора кожна функція представляється 

у вигляді машинного коду. Якщо в програмі виклик функції зустріча-
ється кілька раз, у місцях таких викликів генеруються коди виклику 
вже реалізованого екземпляра функції. Однак виконання викликів 
вимагає деякої витрати часу. Таким чином, якщо тіло функції неве-
ликого розміру і звернення до неї в програмі відбуваються досить 
часто, на практиці можна вказати компілятору замість викликів фу-
нкції у відповідних місцях генерувати все її тіло. Здійснюється це за 
допомогою ключового слова inline. Tим самим збільшується продук-
тивність реалізованого коду, хоча, звичайно, розмір програми може 
збільшуватися. Компілятори різних фірм накладають свої обмежен-
ня на використання вбудованих функцій, тому перед використан-
ням inline функцій необхідно звернутися до інструкції компілятора. 

Ключове слово inline повинне передувати першому виклику  
функції, що вбудовується (наприклад, вказуватись в її прототипі). 

Приклад: 
// Прототип функції, що вбудовується 

inline int sum ( int, int ); 
void main () 
{ 

int a = 2, b = 6, c = 3; 
// Виклики функції, що вбудовується 

cout << sum ( a, b ) << endl; 
// генерують усе тіло функції 

cout << sum ( b, З ) << endl; 
cout << sum ( a, З ) << endl; 

} 
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int sum ( int x, int у) 
{ 

return x + y;  
} 
У наведеному прикладі в кожному місці виклику функції sum буде 

згенеровано код тіла всієї функції. 
 
1.5.11 Рекурсивні функції 
Як уже згадувалося раніше, функція може викликати сама себе. 

При цьому говорять, що виник рекурсивний виклик. Рекурсія буває: 
– простою – якщо функція в тілі містить виклик самої себе; 
– непрямою – якщо функція викликає іншу функцію, а та в свою 

чергу викликає першу. 
При виконанні рекурсії програма зберігає в стеці значення всіх 

локальних змінних функції і її аргументів, для того, щоб надалі після 
повернення з рекурсивного виклику відновити їх збережені значення. 

Застосовувати рекурсію треба з обережністю, тому що її викорис-
тання для функцій, що містять велику кількість змінних або занадто 
велике число рекурсивних викликів, може викликати переповнення 
стеку. Слід також пам'ятати, що при використанні рекурсивного  
виклику розробник зобов'язаний передбачити механізм повернення 
в функцію, яка викликала поточну, щоб не утворити нескінченний 
цикл. 

Деякі завдання на практиці можуть бути простіше і наочніше  
вирішені саме з використанням рекурсивних функцій. 

Приклад знаходження факторіала із застосуванням рекурсії: 
long int fact ( long x); 
void main () 
{ 

int count = 1; 
while ( count && count < 31) 
{ 

cout << "Input number: "; 
cin >> count; 
cout << fact ( count ) << ' \n '; 

} 
} 
long int fact ( long x ) 
{ 

if ( x == 0 || x == 1 ) 
return 1; 

else 
return x * fact ( x –1 ); 

} 
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1.5.12 Математичні функції 
Прототипи стандартних математичних функцій визначені в  

заголовному файлі math.h. Розглянемо деякі з них, найбільше часто 
вживані в повсякденній роботі. 

Таблиця 3 
 

Синтаксис функції Значення, що повертається 
double pow (double x, double у); число х у ступені y, х  0 
double log ( double x ); 
float logf ( float x ); 
long double logl ( long double x ); 

натуральний логарифм числа, х > 0 

double log10 ( double x ); 
float log10f ( float x ); 
long double log10l(long double x); 

десятковий логарифм числа, х > 0 

double sqrt ( double x); 
float sqrtf ( float x); 
long double sqrtl ( long double x); 

квадратний корінь числа, х  0 

int abs ( int x); 
double fabs ( double x); 
long labs ( long x); 
float fabsf ( float x); 
long double fabsl ( long double x); 

абсолютне значення числа х 

double fmod(double х, double у); залишок від ділення х на y  
double acos ( double x ); 
float acosf ( float x); 

арккосинус числа, -1  х  1  

double asin ( double x ); 
float asinf ( float x ); 

арксинус числа, -1  х  1 

double atan ( double x); 
float atanf ( float x); 

арктангенс числа х 

double atan2(double х, double у); 
float atan2f ( float x, float y ); 

арктангенс у/х 

double cos ( double x); 
float cosf ( float x); 

косинус числа, радіани х 

double sin ( double x); 
float sinf ( float x); 

синус числа, радіани х 

double tan(double x); 
float tanf ( float x); 

тангенс числа, радіани х 

double cosh ( double x); 
float coshf ( float x); 

гіперболічний косинус числа х 

double sinh ( double x); 
float sinhf ( float x); 

гіперболічний синус числа х 

double tanh ( double x); 
float tanhf ( float x); 

гіперболічний тангенс х 

 
Кути тригонометричних функцій вказуються в радіанах. 
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Приклад програми, що здійснює переклад градусів у радіани і 
вивід значення синуса для введеного в градусах числа. 

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <windows.h> 
void main () 
{ 

SetConsoleOutputCP(1251); 
double angle, PI = 3.14159; 
char s [ 80 ]; 
cout << "Введіть кут у градусах :\n "; 
cin >> angle; 
cout<< "Значення сінуса : "; 
cout << sin ( angle * PI / 180 ) << '\n'; 

} 
На жаль, у C++ немає готової реалізації функції зведення аргументу в 

квадрат. Цю функцію можна реалізувати, наприклад, у такий спосіб: 
inline double sqr ( double x ) 
{ 
return x * x; 
} 
 
1.5.13 Функції округлення 
Найчастіше потрібно скористатися округленим значенням тієї 

або іншої змінної. C++ пропонує набір функцій для рішення цього 
завдання. Залежно від конкретної ситуації може знадобитися функ-
ція, що округляє значення аргументу в більшу або меншу сторону. 
Розглянемо найбільше часто використовувані варіанти викликів. 

Для округлення числа в меншу сторону використовується функ-
ція floor і її різновиди для різних типів аргументів. Округлення в  
більшу сторону проводиться за допомогою функції ceil. 

Таблиця 4 
 

Синтаксис функції Значення, що вертається 

double floor ( double x); 
long double floorl (ong double x); 

округлення числа в меншу сторону х 

double ceil ( double x); 
long double ceil ( long double x); 

округлення числа в більшу сторону х 

 
Однак у реальності проблема вибору, у яку ж сторону робити 

округлення, покладається на програму, що розробляється. 
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Приклад: 
#include <iostream> // містить функції вводу/ввиводу 
#include <math.h> // містить математичні функції 
double round ( double num ) 
{ 

// округлення числа в меншу сторону 
double val = floor ( num ); 
double frac = modf ( num, val ); // обчислення залишку 
if (frac < 0.5) 

// якщо залишок менше 0.5, округляємо в меншу сторону 
num = val; 
else 

// якщо залишок більше 0.5, округляємо в більшу сторону 
num = val + 1.0; 
return num; 
} 
Для роботи обох варіантів функції необхідно задіяти заголовний 

файл math.h прототип, що містить функції floor і modf. 
 
1.5.14 Перевантаження функцій 
Перевантаження функцій – це один з типів поліморфізму, що  

забезпечуються в C++. У C++ кілька функцій можуть мати те саме ім'я. 
Функції, які мають однакове ім'я, але відрізняються або кількістю 

параметрів, або їх типом або і тим і іншим, називаються переванта-
женими. 

Перевантажити функції, які відрізняються тільки типом поверта-
ємого значення, не можна. Перевантажені функції дають можливість 
спростити програми, допускаючи звертання за одним іменем для 
виконання близьких за змістом дій. 

Щоб перевантажити деяку функцію, потрібно просто оголосити, а 
потім визначити всі необхідні варіанти її виклику. Компілятор авто-
матично вибере правильний варіант виклику на підставі числа і типу 
використаних аргументів. 

Приклади перевантажених функцій: 
 Функції, що відрізняються типом параметрів: 

void sum(int x, int y); 
void sum(double x, double y); 
void sum(float x, float y); 

 Функціїї, що відрізняються кількістю параметрів: 
int fun(int x, char s); 
int fun(char s, int x, float y); 
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 Функції, що відрізняються кількістю та типом параметрів: 
int fun(char s, int x); 
int fun(char s, int x, float y); 

 
1.5.15 Контрольні питання 
1. Коли виділяється пам'ять під глобальну статичну змінну? 
2. Коли виділяється пам'ять під локальну статичну змінну? 
3. Чи присвоюється початкове значення за замовчуванням лока-

льній змінній? 
4. Який синтаксис має протип функції? 
5. Чи є обов'язковою наявність прототипу функції? 
6. Що таке параметри функції та чим вони відрізняються від  

аргументів? 
7. Яке правило діє при оголошенні функції, параметри якої  

мають значення за замовчуванням? 
8. Яке правило діє при виклику функції, параметри якої мають 

значення за замовчуванням? 
9. Які функції називаються перевизначеними. 
10. Перелічіть переваги та недоліки inline функцій. 
 
1.5.16 Завдання для самостійної роботи 
1. Напишіть фрагмент коду, який демонструє особливості роботи 

із локальною статичною змінною. 
2. Наведіть приклад коду, який демонструє використання   

ключового слова auto. 
3. Напишіть фрагмент коду, в якому міститься оголошення  

функції, параметри якої мають значення за замовчуванням, та  
наведіть всі можливі варіанти виклику такої функції. 

4. Наведіть приклад коду, який демонструє визначення функції, 
яка не повертає значення. 

5. Продемонструйте в коді використання перевантажених функцій. 


