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СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ПРИ 
ПЛАНУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ У 

БУДІВНИЦТВІ 
 

В статті розглядається актуальність використання систем автома-
тизованого проєктування при плануванні та вирішенні проєктних 
процедур у будівництві. Представлені особливості  
4D-моделювання, а також визначення та цілі календарного плану-
вання. Виконано аналіз, пов’язаний із практичними особливостями 
застосування даних систем. Розглянуто особливості перерахованих 
продуктів для подальшого дослідження і використання. 
Ключові слова: 4D-моделювання, планування, проєктні рішення, 
інформаційні технології, управління проєктами, системи автомати-
зованого проєктування. 

 

В сучасному будівництві САПР займають одне із провідних 

місць в роботі інженера-будівельника. Необхідність приймати рі-

шення з питань міцності, економічності, безпеки життєдіяльності, 

доцільності того чи іншого конструктивного варіанта при зростаючих 

обсягах будівельної інформації змушує інженерів-будівельників зве-

ртатись до ЕОМ та сучасних інформаційних технологій [1]. 

Саме тому все більше і більше уваги як в теоретичному, так і в 

практичному плані приділяється питанню розробки інструменталь-

них засобів, методик і технологічних комплексів, що прискорюють 

процес будівельного проєктування. Проблеми моделювання реаль-

них фізичних процесів є специфікою використання в будівельній об-

ласті відповідного математичного апарату. 
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Кількість програмних засобів, які використовують при проєк-

туванні дуже велика. Для міцнісного аналізу конструкцій будівель-

них споруд в Україні популярні ЛІРА–САПР, САПФІР-3D, МОНОМАХ-

САПР, ЕСПРІ та SCAD [3–5; 9]. Ці системи стали світовим стандартом 

для систем базового рівня. До них підключаються каталоги профілів 

та матеріалів, які використовуються в будівництві. До складу інтег-

рованої системи ЛІРА – САПР та SCAD входять об’єктно орієнтовані 

програми для перевірки елементів конструкцій на відповідність ви-

могам норм проєктування (СНиП, СП, ГОСТ, ДБН, Єврокоди) із зруч-

ним інтерфейсом. 

Раніше застосовувалося 3D-моделювання, здійснювалася під-

готовка необхідної документації (креслення, специфікації, розрахун-

ки) в різних програмах, невзаємопов’язаних одна з одною. Такі крес-

лення виконувалися в програмах 2D-моделювання та перевести їх в 

3D-модель досить трудомісткий процес. Це досить довгий і послідов-

ний процес, адже без креслення складно правильно створити спе-

цифікацію або виконати конструктивний розрахунок. Проєктування в 

багатьох компаніях зводиться до створення моделі в основному за 

двома напрямками – архітектура та інженерні мережі, і іноді в на-

прямку кошторисних розрахунків. 

Розвиток інформаційних технологій не стоїть на місці. 

На сьогоднішній день при плануванні будівництва об’єктів різ-

ного призначення широко застосовуються інформаційні технології 

BIM (Building Information Modeling – інформаційне моделювання буді-

вель і споруд) [2; 6; 7]. BIM – моделювання набирає все більших обер-

тів і розвивається в 4D-моделях. 4D-модель – це зв’язка тривимірної 

моделі проєкту і календарно-мережевої моделі проєкту, яка дає змо-

гу обрати найбільш оптимальні організаційно-технологічні рішення, 

що максимально відповідають вимогам конкретного проєкту. 

Мережеве планування містить у собі 3 етапи: структурне плану-

вання, календарне планування та оперативне управління. 

Структурне планування – перший етап, в якому відбувається 

розбиття проєкту на роботи, аналіз та оцінка тривалості робіт, а та-

кож побудова мережевої моделі (сітковий графік, стрілкова діаграма) 

кожна дуга або стрілка якої відображає певний етап проєкту. Побу-

дова моделі на цьому етапі дає змогу проаналізувати всі роботи ще 

до моменту його повної реалізації. 

Календарне планування – другий етап, який включає в себе ро-

зрахунок критичних шляхів з виявленням критичних робіт, визна-
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чення моментів початку і закінчення всіх робіт, а також взає-

мозв’язку між роботами. 

Оперативне управління – третій етап, який включає в себе ви-

рішення завдань контролю, обліку та регулювання на мережевий 

моделі. Це заключний етап. На цьому етапі здійснюється застосуван-

ня мережевої моделі і календарного графіка для складання звітів 

виконання проєктів. 

Для подальшого аналізу ми будемо використовувати другий 

етап мережевого планування. 

Модель такого роду створює додаткові вигоди: аналіз і рішення 

просторових колізій, аналіз послідовності виконання робіт, перевірка 

здійсненності організаційно-технологічних рішень, наочне уявлення 

різних систем, а також порівняння плану і поточного стану проєкту з 

візуалізацією. Це допомагає вирішити багато потенційних проблем 

ще до кінця будівництва. 

4D-моделі дають змогу демонструвати візуальний процес буді-

вництва і здійснювати контроль за його ходом. Використання таких 

моделей безумовно сприятиме підвищенню безпеки на будівельному 

майданчику: при роботі на висоті моделі можуть бути синхронізовані 

з правилами безпеки для автоматичного виявлення ризиків, а також 

будь-які необхідні заходи безпеки. Ці заходи можуть бути включені в 

графік будівництва і показані разом з іншими етапами будівництва 

на 4D-моделі. 

Використання таких моделей для планування допомагає зро-

зуміти, коли і які завдання необхідно виконати. Також з’явилася мо-

жливість вирішити нюанси, які неможливо відображати на креслен-

нях. 4D-моделювання дає змогу заздалегідь прогнозувати дії, що 

сприяє кращому узгодженню і створенні більш інформаційно повної і 

достовірної документації для фахівців експлуатації. 

Для управління плануванням будівництва є ряд спеціалізова-

них програмних комплексів. Такі програми як «MicrosoftProject», 

«PrimaveraOracle», «Timeline», «Гектор: календарне планування ви-

робництва» і «Адепт: календарне планування» мають гарний функ-

ціонал і використовують інструменти менеджменту, постановку за-

дач, відстеження виконання побудов тощо. Слід зазначити, що голо-

вним недоліком їх застосування при описі послідовності, складу ро-

біт і необхідних ресурсів, є відсутність можливості реального відсте-

ження виконання робіт і результату без допомоги користувача [7; 8]. 
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Проаналізуємо кілька САПР, в яких одним з головних компоне-

нтів є планування. 

Продукт SynchroSoftware призначений для вирішення завдань 

управління проєктами та їх візуального моделювання на основі ре-

зультатів проєктування в 3D CAD додатках. Компанія SynchroLtd є 

головним розробником і постачальником програмного забезпечення 

для 4D-моделювання будівель і споруд в компанії різної галузевої 

належності: 

- цивільне будівництво; 

- зведення інфраструктурних об’єктів; 

- нафта і газ; 

- енергетика; 

- гірництво і видобування; 

- охорона здоров’я. 

SynchroSoftware – це інструмент, який реалізує основні прин-

ципи концепції інформаційного моделювання будівель (BIM) при 

плануванні будівельних проєктів та управлінні процесом їх зведення. 

Він дає змогу співвіднести проєктну інформацію у вигляді 3D-

моделей з календарно-мережевим графіком проєкту, його ресурса-

ми, витратами і управлінням ланцюжком поставок. 

Synchro платформа забезпечує унікальне технологічне рішення 

для того, щоб створювати власне бачення для візуалізації та аналізу, 

для редагування і відстеження всього проєкту, з урахуванням особ-

ливостей постачання і тимчасових робіт. 

Приклад роботи в Synchro представлений на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Приклад роботи в SynchroAutodeskNavisworks 
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Navisworks – це комплексне рішення для перевірки архітектур-

но-будівельних проєктів, що сприяє повному контролю результатів, 

допомагає аналізувати проєкти, відстежувати терміни будівництва 

тощо. AutodeskNavisworks дає змогу підвищити ефективність спіль-

ної роботи проєктувальників і будівельників, оскільки і ті, й інші ви-

користовують єдину узгоджену інформаційну модель будівлі. Одною 

з переваг 4D-моделей є виявлення колізій на ранніх стадіях проєкту-

вання і будівництва. Ця програма не є винятком. 

Програмний продукт являє собою повноцінну систему для роз-

рахунків, моделювання та координації проєкту. Всі дані, отримані від 

фахівців різних галузей знань, можна об’єднати в єдину модель для 

подальших розрахунків, якщо такі знадобляться, або перевірок на 

помилки. Комплексна 4D-симуляція, анімація сприяють кращому ро-

зкриттю проєктного задуму і забезпечують достовірність розрахунків 

і прогнозу. 

Однією з функцій є спільна робота. Така функція дає змогу здій-

снювати обмін даними не тільки між проєктувальниками, а й усіма 

учасниками проєкту, включаючи замовників, що підвищує ефектив-

ність співпраці між суб’єктами будівельної діяльності. 

Приклад роботи в AutodeskNavisworks представлено на рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Приклад роботи в Autodesk NavisworksAstaPowerproject BIM 
 

Powerproject BIM являє собою інтегрований модуль для 

Powerproject, який дозволяє легко зв’язати завдання в вашому плані 

проєкту з ЕЛ-моделі компонентів для 4D-планування в одному дода-
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тку. Це робить його ідеальним для проведення тендерів та монітори-

нгу прогресу. 

Ця програма функціонально не дуже відрізняється від попере-

дніх, але все ж варто охарактеризувати її особливості. Гнучкість на-

лаштування модулів дає змогу підібрати оптимальне рішення як у 

функціональній, так і у фінансовій частині відносин. 

Кожен модуль відповідає за свою функцію впродовж усього те-

рміну планування і будівництва. Наприклад, time-sheet – рішення 

для обліку робочого часу і витрат; business intelligence – функція, що 

дає змогу створювати звіти для замовників в режимі реального часу; 

siteprogress і astasitecontrol – модулі для внесення фактичних даних 

про виконання роботи прямо з будівельного майданчика; gis – пере-

гляд поточного стану робіт на будівельному майданчику в географіч-

ному розділі. 

Powerproject BIM – це надійне рішення для управління проєк-

тами різного масштабу і складності, що постачає планувальників 

зручним інструментом планування, а керівництво – джерелом отри-

мання найбільш актуальної інформації по проєктам для прийняття 

оперативних і обґрунтованих управлінських рішень. 

Приклад роботи в AstaPowerproject BIM наведено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Приклад роботи в AstaPowerproject BIM 
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Процес створення 4D-моделі може бути досить простим, за 

умови того, якщо 3D-модель має детальну розробку. Елементи або 

групи елементів повинні бути прив’язані до робіт, а вони, в свою чер-

гу, до певного строку. Елементи моделі при цьому прив’язуються до 

елементів плану. Якщо ж 3D-модель така, що окремі елементи або 

групи відносяться до окремих завдань плану, то процес об’єднання 

спрощується. Особливості процесу 4D BIM-проєктування дають змогу 

вносити досить багато інформації, яка впливає на процес зведення 

будівлі. Дані системи автоматизованого проєктування є найбільш 

сприятливими для створення 4D-моделей. 

Отже, будь-яке програмне середовище успішно вирішує за-

вдання планування і проєктування в будівництві і має свою універ-

сальність. Вибір того чи іншого виду інструментарію обумовлюється 

відповідним завданням, етапом проєктування, підготовкою кадрово-

го потенціалу проєктних організацій. 
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AUTOMATED DESIGN SYSTEMS FOR PLANNING AND IMPLEMENTATION 
OF DESIGN SOLUTIONS IN CONSTRUCTION 

 

The article discusses the relevance of the use of computer-aided 
design systems in planning and solving design procedures in 
construction. Features of 4D modeling are presented, as well as the 
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definition and purpose of scheduling. An analysis is carried out 
related to the practical features of these systems application. The 
features of the listed products are considered for further research 
and use. 
Keywords: 4D modeling; planning; design solutions; information 
technology; project management; computer-aided design systems. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ  
ПЛАНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье рассматривается актуальность использования систем ав-
томатизированного проектирования при планировании и решении 
проектных процедур в строительстве. Представлены особенности 
4D-моделирования, а также определения и цели календарного 
планирования. Выполнен анализ, связанный с практическими осо-
бенностями применения данных систем. Рассмотрены особенности 
перечисленных продуктов для дальнейшего исследования и испо-
льзования. 
Ключевые слова: 4D-моделирование; планирование; проектные 
решения; информационные технологии; управление проектами; 
системы автоматизированного проектирования. 
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