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Заняття 4. Створення структури сайту.  
Як сприймають сайт пошукові машини, а як «бачать сайт» люди. Цілі сайту, цілі відвідувачів сайту, аналіз 
конкурентів. Підбір семантичного ядра (основні ключові слова та їх види). Визначення бюджету для 
розкрутки за ключовими словами. Створення структури веб-сайту. 
 

 
Структура сайту 
 
Структура сайту - це логічний взаємозв'язок окремих сторінок сайту, представлений в ієрархічному 
порядку. Іншими словами, це внутрішній устрій сайту, його «кістяк», розташування сторінок, розділів і 
всього іншого.  
 
Перш ніж розробляти структуру власного майбутнього сайту, потрібно подумати над цілями Вашого 
сайту і функціональністю. Цілі сайту – це конкретні цілі, яких Ви хочете досягнути завдяки 
використання Вашого сайту (приклад: продаж телевізора Samsung L100).  
 
Важливим етапом у просуванні сайту є створення грамотної посилальної структури. Внутрішня структура 
сайту впливає як на usability (зручність користування – користувачі можуть легко знаходити потрібні 
розділи), так і на позиції сайту в пошукових системах, оскільки внутрішні посилання також враховуються 
при визначенні релевантності. Посилальна структура (структура посилань) - це хребет сайту, який 
повинен бути прямим і міцним, щоб сайт завжди ефективно функціонував і не «перекошується» з 
нарощуванням сторінкової маси. 
 
 
У процесі складання структури визначається, які розділи є найбільш важливими і їх варто включати в 
навігаційне меню, а які другорядними; авторитетність яких сторінок потрібно підвищувати внутрішніми 
посиланнями; під які запити з семантичного ядра сторінок на сайті не вистачає і їх потрібно створювати. 
 
Структура сайту - спосіб компонування, розташування, а значить, і подачі інформації, який, завдяки 
використанню спеціальних інструментів, що спрощують її сприйняття, дозволяє за короткий проміжок 
часу максимально докладно розповісти про надаються Вашою організацією послуги. 
 
Грамотно виконана структура, з поєднанням заголовків, контента і д.р. інформації, дозволить сайту 
динамічно розвиватися в Інтернеті, правильно індексуватися пошуковими системами (такі сайти, як 
правило, легко піддаються розкручуванню), а значить, залучати нових клієнтів. 
 
Виходячи з призначення сайту, функціональних блоків і іншої інформації за проектом складаємо 
ієрархічний (деревоподібний) список розділів сайту. Для наочності можна уявити розділи у вигляді 
пов'язаних організаційних діаграм. Це допоможе не тільки реально уявити структуру сайту, але і 
переконатися в забезпеченні належних взаємозв'язків сайту, починаючи від переміщень користувачів і 
закінчуючи загальною цілісністю структури. (тут зручно використовувати безкоштовний Xmind, а також є 
хороша платна програма Mindjet, в яких  можна зручно розкласти всю структуру сайту з усіма 
взаємозв’язками між розділи і сторінками) 
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Важливо при складанні структури переконатися в її розширюваності залежно від контенту і 
функціональності сайту. 
 
Структура сайту – це абсолютно необхідний етап у роботі над проектом, тому ми завжди приділяємо 
йому особливу увагу. При розробці структури фахівці враховують тему майбутнього ресурсу, доступність 
інформації для користувача, ретельно продумують можливий шлях відвідувачів по сторінках сайту, 
розробляють навігацію, яка буде зрозуміла для користувача з першого погляду. 
 
Ефективна базова структура, розроблена на першому етапі, легко піддається коригуванню, і тому її 
подальша переробка - створення нових розділів, зміна навігації - не спричинить великих фінансових 
інвестицій. 
 
Чи траплялося вам бувати на сайтах, на яких сторінки буквально "навалено" один на одного в повному 
безладді. І зовсім незрозуміло, куди треба йти, щоб знайти ту чи іншу інформацію. Причому подібної 
"хворобою" страждають не тільки домашні, а й корпоративні сайти, а часто навіть і інформаційні 
проекти. Причина цього - у відсутності продуманої структури.  
 
Структура сайту повинна визначатися ще на перших етапах створення проекту до початку розробки 
дизайну. І в майбутньому, у міру зростання сайту, веб-майстри повинні суворо її дотримуватися. У цьому 
випадку можна бути впевненим, що веб-проект буде більше схожим на доглянутий парк з 
прокладеними стежками всюди, а не на лісову гущавину, в якій відвідувачі змушені будуть пробиратися 
до мети по справжньому бурелому. 
 
Спроба створення структури сайту і навігації сайту «по ходу справи» може бути виправдана, якщо 
замовник має невеликий бюджет для розкручування сайту. Але самий короткий і легкий шлях в 
результаті позначається на потенційних клієнтів компанії - це непродумана навігація сайту. 
 
Типові помилки у схемі сайту зроблять неможливим швидке подорож відвідувача по розділах і 
основним сторінок. А сучасний користувач не стане затримуватися на ресурсі, якщо, перегорнувши 4-5 
сторінок сайту і витративши більше 2 хвилин часу, він так і не знайшов потрібної інформації або товару. 
Тому, приступати до роботи по створенню сторінок сайту слід з ретельного продумування концепції і 
складання структури майбутнього проекту. І вже на основі цієї інформації, підбирати необхідні 
матеріали.  
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Нерідко виникає ситуація, коли у замовника є значний обсяг інформації про продукцію, про послуги, 
який хотілося б представити на сайті. Однак інформація ця знаходиться в розрізнених вигляді, частково 
може бути запозичена з каталогів постачальників, частково присутніми у надрукованому вигляді або на 
рівні думок окремих відповідальних співробітників замовника - словом, в тій формі, в якій її можна 
розмістити на сайті, через що його створення сайту може постійно відкладатися протягом тривалого 
терміну.  
Чітка і ясна структура, яку ми створюємо для сайту, дозволяє Вашим клієнтам швидко та легко знайти 
потрібну інформацію про Вашу компанію. Така структура залишає тільки позитивні враження від 
подорожі по ресурсу. 
Дивлячись на структуру сайту не складно виділити основні елементи навігації і пов'язати її з кожним 
розділом сайту. І природно точно також як і на інших етапах замислюватися про розширення навігації. Зі 
структурою сайту пов'язано таке поняття, як глибина сайту. Глибина сайту - кількість послідовних рівнів, 
що містять веб-сторінки, починаючи з домашньою (головної сторінки).  

 
 
Розрізняйте структуру сайту і систему навігації. Важливо зрозуміти, що навігація прикручується до 
структури, а не навпаки. Система навігації сайту повинна бути придумана до початку втілення засобів 
навігації в дійсність і описана досить абстрактно. Тобто це опис може не включати, наприклад, кінцеві 
назви розділів, але повинно містити інформацію про важливість сторінок для користувача.  
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Чим детальніше буде описана і продумана структура веб-сайту, тим легше буде Вам наповнювати його, 
користувачу знаходити потрібну інформацію, а ботам сканувати сайт. Звісно більш якісним буде 
кінцевий результат.  
Семантичне ядро. 
В Гуглі пошук слів для структури приблизно виглядає так: 
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В Yandex пошук слів, які Вам треба «просувати» на сайті виглядає так: 
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Ось так виглядає перелік слів для інтернет-магазину гірського і туристичного спорядження: 
 

Ключевое слово/Фраза Кол-во Adwords 
Цена 

Источник Слов 

рюкзак 40500 0,33 Adwords.Google.com 1 

рюкзаки 22200 0,29 Adwords.Google.com 1 

спорт магазин 12100 0,05 Adwords.Google.com 2 

спортивные товары 6600 0,18 Adwords.Google.com 2 

снаряжение туристическое 5400 0,21 Adwords.Google.com 2 

спальник 5400 0,22 Adwords.Google.com 1 

товары для спорта 5400 0,05 Adwords.Google.com 3 

туристическое снаряжение 5400 0,21 Adwords.Google.com 2 

спальный мешок 4400 0,23 Adwords.Google.com 2 

спорт магазины 4400 0,05 Adwords.Google.com 2 

купить рюкзак 3600 0,15 Adwords.Google.com 2 

спорт товары 3600 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатки туристические 3600 0,05 Adwords.Google.com 2 

кампус 2900 0,05 Adwords.Google.com 1 

спальники 2400 0,13 Adwords.Google.com 1 

рюкзак кенгуру 1900 0,05 Adwords.Google.com 2 

спальные мешки 1900 0,05 Adwords.Google.com 2 

магазин спортивных товаров 1600 0,05 Adwords.Google.com 3 

туристического снаряжения 1600 0,05 Adwords.Google.com 2 

спорт интернет магазин 1600 0,05 Adwords.Google.com 3 

спортивный интернет магазин 1600 0,05 Adwords.Google.com 3 

спорт одежда 1300 0,05 Adwords.Google.com 2 

туристический рюкзак 1000 0,05 Adwords.Google.com 2 

купить снаряжение 1000 0,05 Adwords.Google.com 2 

снаряжение магазин 1000 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки туристические 880 0,05 Adwords.Google.com 2 

спорт каталог 880 0,05 Adwords.Google.com 2 

туристические магазины 720 0,05 Adwords.Google.com 2 
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спортивные куртки 720 0,05 Adwords.Google.com 2 

купить спальник 590 0,05 Adwords.Google.com 2 

магазин туристического снаряжения 590 0,05 Adwords.Google.com 3 

рюкзак campus 590 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки купить 480 0,05 Adwords.Google.com 2 

туристичне спорядження 480 0,19 Adwords.Google.com 2 

палатка hannah 480 0,05 Adwords.Google.com 2 

спортивні магазини 480 0,05 Adwords.Google.com 2 

campus sherpa 480 0 Adwords.Google.com 2 

прокат туристического снаряжения 390 0,05 Adwords.Google.com 3 

рюкзак deuter 390 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак переноска 390 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки спортивные 390 0,05 Adwords.Google.com 2 

магазин спортивные товары 320 0,05 Adwords.Google.com 3 

рюкзак для роликов 320 0,05 Adwords.Google.com 3 

рюкзак магазин 320 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки deuter 320 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки polar 320 0,05 Adwords.Google.com 2 

туристические товары 320 0,05 Adwords.Google.com 2 

alexika палатки 320 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатки tramp 320 0,05 Adwords.Google.com 2 

туристическое оборудование 320 0,05 Adwords.Google.com 2 

магазин рюкзаков 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак hama 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак polar 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак tatonka 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

спорт товари 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

спортивні товари 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатки campus 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

снаряжение туризм 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

снаряжение украина 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

термобелье craft 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатка campus 260 0,05 Adwords.Google.com 2 

купить спортивные товары 210 0,05 Adwords.Google.com 3 

магазин спорт товары 210 0,05 Adwords.Google.com 3 

рюкзаки hama 210 0,05 Adwords.Google.com 2 

спортивные товары интернет магазин 210 0,05 Adwords.Google.com 4 

интернет магазин снаряжение 210 0,05 Adwords.Google.com 3 

интернет магазин рюкзак 170 0,05 Adwords.Google.com 3 

интернет магазин рюкзаки 170 0,05 Adwords.Google.com 3 

интернет магазин туристического снаряжения 170 0,05 Adwords.Google.com 4 

рюкзак ergo 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак terra 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак цена 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки tatonka 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

спортивные товары оптом 170 0,05 Adwords.Google.com 3 

спортивный рюкзак 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатка coleman 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатка terra 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатки terra 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

спортмастер товары 170 0,05 Adwords.Google.com 2 

интернет магазин рюкзаков 140 0,05 Adwords.Google.com 3 

палатки спальники 140 0,05 Adwords.Google.com 2 

продажа рюкзаков 140 0,05 Adwords.Google.com 2 



Матеріали підготували 

   

Іннеті інновації 
 

Клуб ділових людей 
 

 
 

тел.: +38 /032/ 261-66-88                     ел.пошта: it@inneti.com 

рюкзак украина 140 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки terra 140 0,05 Adwords.Google.com 2 

спорт товар 140 0,05 Adwords.Google.com 2 

туристическое снаряжение магазин 140 0,05 Adwords.Google.com 3 

палатки снаряжение 140 0,05 Adwords.Google.com 2 

туризм товары 140 0,05 Adwords.Google.com 2 

интернет магазин спорт товары 110 0,05 Adwords.Google.com 4 

купить туристическое снаряжение 110 0,05 Adwords.Google.com 3 

рюкзак terra incognita 110 0,05 Adwords.Google.com 3 

рюкзаки для роликов 110 0,05 Adwords.Google.com 3 

палатка terra incognita 110 0,05 Adwords.Google.com 3 

спорт снаряжение 110 0,05 Adwords.Google.com 2 

велосипедные рюкзаки 91 0,05 Adwords.Google.com 2 

велосипедный рюкзак 91 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатки рюкзаки 91 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак hp 91 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзак winx 91 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки campus 91 0,05 Adwords.Google.com 2 

рюкзаки украина 91 0,05 Adwords.Google.com 2 

палатки terra incognita 91 0,05 Adwords.Google.com 3 

  162978       

В заключення: основний акцент вибору ключових слів для просування має стояти на Вашому 
заробітку (максимальний дохід – мінімальні витрати), а отже кінцеве сортування пошукових слів і 
будування семантичного ядра має базуватись саме на цьому. 
 
Домашнє завдання до заняття 4: 
Прочитати статті 
1. Структура сайту та SEO 
2. Цілі головної сторінки 
3. 7 порад, як підбирати ключові слова 
4. Як створювати гіперпосилання 
5. Підбір ключових слів 
Створити «правильну» структуру для власного сайту і відобразити її на Вашому сайті. Наповнити 
контентом Ваш сайт. 
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