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Марк Цукерберг – людина, яка змінила світ: 

вебібліографічний список / уклад. Телипська І.М.; КЗ 

«Обл. б-ка для юнацтва» Житомир. облради. – 

Житомир, 2020. – 25 с. 

 

 

 

У виданні подається біографічна довідка та 

список використаних джерел, які присвячені життю та 

діяльності американського програміста, підприємця, 

розробника і засновника соціальної мережі «Фейсбук» 

Марку Цукербергу. 

Видання адресується всім, хто цікавиться історією 

успіху одного із наймолодших мільярдерів у світі Марка 

Цукерберга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Уклад.І.М. Телипська 

© КЗ «Обласна бібліотека для юнацтва» 
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Житомирської обласної ради «Дозволяючи людям 

обмінюватися інформацією, ми робимо світ прозоріше» 

Марк Цукерберг 

 

Марк Цукерберг 

(14.05.1984) 

 

Марк Цукерберг – 

американський програміст 

єврейського походження, 

підприємець в галузі 

інтернет-технологій, один 

з розробників і 

засновників соціальної 

мережі «Фейсбук». 

Автор однієї із найпопулярніших соцмереж у світі 

домігся приголомшливого успіху у власному бізнесі 

всього за пʼять років, став наймолодшим у світі 

мільярдером і продовжує активно працювати над своїм 

бізнесом, попри труднощі і перешкоди. Заради своєї 

соціальної мережі, заради втілення ідеї йому довелося 

залишити навчання у вузі. Однак коли в житті є мета і 

бажання будь-що її досягти, всі перешкоди нічого не 

варті. 

 Марк народився в звичайній родині лікарів, яка 

мешкала в місті Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). Мати 

Марка – Карен працювала 

психіатром, а батько – Едвард 

був стоматологом. У сім’ї 

Цукербергів, окрім, Марка 
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зростали ще три доньки: Ренді, Аріель і Донна. 

Зацікавленість компʼютерним програмування 

зʼявилася у хлопчика в 10 років, коли батько подарував 

йому перший компʼютер, де він продемонстрував синові 

елементарні і базові елементи мови програмування Atari 

BASIC. 

Інвестиція батьків Цукерберга стане 

найвигіднішою в житті Марка. Він самостійно створить 

компʼютерну гру, а згодом і цілу програму для 

розпізнавання музичних смаків і уподобань слухачів. 

На той час цей винахід був геніальним, тому не 

дивно, що керівники відомої компанії накинули на 

нього оком. Марку запропонували продати ідею з 

подальшим працевлаштуванням. Однак молодий геній 

відмовився від вигідної пропозиції, мотивуючи це тим, 

що його натхнення не продається. 

Під час навчання в школі-інтернаті міста Нью-

Хемпшир він написав плагін для Windows Media Player, 

що згодом отримав назву Synapse. 

Крім програмування, Цукерберг захоплювався 

фехтуванням, виявляв серйозний інтерес до стародавніх 

мов. 

У 2002 році щоб отримати вищу освіту, вступив 

до престижного Гарвардського університету. Він не 
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тільки відмінно вчився, але й зламав університетський 

сервер, за що отримав серйозну догану. Правда, комісія 

відзначила неабиякий талант юного студента. Саме в 

цей період Маркові 

спадає на думку ідея 

створити сайт 

«Фейсбук». 

 Проект, над яким 

разом з ним працювала 

група студентів (Кріс 

Хьюз, Дастін Московіц, 

Ендрю МакКоллум, Едуардо Саверін), мав називатися 

ConnectU, але незабаром Марк залишив групу і 

самостійно запустив Фейсбук. Існує версія, що 

Цукерберг скористався результатами його спільної 

роботи з товаришами. Так це, чи ні – вже не важливо. 

Але факт залишається фактом – 4 лютого 2004 

року народилася соціальна мережа «Фейсбук». 

Спочатку вона призначалась винятково для студентів 

Гарвардського університету. Але кількість користувачів 

Фейсбук зростала так стрімко, що незабаром сервісу 

стало тісно в університетських рамках, і він вийшов за 

межі освітнього сектора. 

Незабаром творець 

мережі «Фейсбук» Марк 

Цукерберг зрозумів, що 

для розвитку проекту 

потрібні чималі інвестиції. 

Тому він, скориставшись 

досвідом Білла Гейтса, 
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покинув Гарвард, а відкладені батьками гроші на 

навчання (85 тис. доларів) вкладає у своє дітище. 

Улітку 2004 року програміст переїхав до Пало-

Альто і зареєстрував свій проект як юридична особа, 

ставши генеральним директором компанії «Фейсбук». 

Почалися пошуки інвесторів для подальшого 

розвитку проекту. І перші гроші Цукерберг отримав від 

самого засновника платіжної системи ПейПал Пітера 

Тіла. Проект стрімко зростав і вже через рік 

нараховував понад мільйон користувачів. 

В числі тих хто долучився і компанія Accel 

Partners, яка вклала в мережу 12,7 мільйони, за нею 

Greylock Partners – 27,5 мільйонів доларів. 

До 2005 року Цукерберг все ще вважав, що його 

мережа призначена тільки для студентів, але це вже 

було не так. Інтерес до проекту зріс настільки, що було 

прийнято рішення відкрити реєстрацію для всіх. 

У 2006 році сайт став доступним усім 

користувачам інтернету, а Марк Цукерберг у свої 23 – 

наймолодшим мільярдером на планеті. 

У 2007 році для сервісу відбулося дві дуже 

цікавих події – компанія «Microsoft» придбала його 

акції на суму 240 мільйонів доларів, а потім у сервісі 

зареєструвався сам Білл Гейтс! Через велику кількість 

бажаючих 

поспілкуватися, Гейтс 

згодом був змушений 

видалити свій акаунт. 

Але такий піар тільки 

поширив інтерес до 

сервісу. 
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У 2008 році програміст відкрив міжнародну штаб-

квартиру компанії у Дубліні, а в 2009 – публічно заявив 

про перший прибуток. 

У 2010 році Марка Цукерберга 

визнають Людиною року за версією 

Times. Тоді ж він приєднався до «Клятви 

Дарування» – філантропічної компанії 

Білла Гейтса і Воррена Баффета, яка 

зобов’язує своїх учасників пожертвувати 

50% капіталу на благодійні цілі. 

У 2015 році Марк Цукерберг став наймолодшим 

доларовим мільярдером з офіційною зарплатою в один 

долар. Програміст завоював титули найвпливовішої 

людини на планеті і надуспішного бізнесмена до 40 

років. 

У червні 2017 року Марк Цукерберг заявив про 

новий рекорд: число акаунтів на Фейсбук досягло 2 

мільярдів. 

Цього ж в 2017 року засновник мережі Фейсбук 

Марк Цукерберг завершив навчання, яке полишив 12 

років тому. Він отримав вчений ступінь і став доктором 

права Гарвардського 

університету (На фото: 

Марк разом зі своїми 

батьками Едвардом і 

Карен Цукерберг після 

отримання диплома). 

Статки 34-річного 

Марка Цукерберга на 
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початок 2019 року становили 62,5 млрд доларів. Це дало 

змогу програмісту розташуватися на пʼяту сходинці 

рейтингу найбагатших людей світу. 

Щодо способів заробітку компанії, то вона 

постійно випробовує різні варіанти. Наприклад, будь-

який учасник сервісу може замовити для іншого цілком 

фізичний товар, який можна отримати в магазині як 

подарунок. Для цього необхідно лише вибрати товар, 

оплатити його, і вказати одержувача. Йому прийде 

спеціальний ідентифікатор, який потрібно пред’явити в 

одному з магазинів, що співпрацюють з сервісом. 

 Сьогодні в проекті налічується понад 300 таких 

груп, що приносять мережі «Фейсбук» щомісячний 

прибуток у 30 мільйонів доларів. Серед них групи таких 

компаній, як Apple і 

Nike. Сьогодні компанія 

розширює свої позицій 

за межами США, 

долаючи численні клони, 

що перетворилися на 

велику проблему. 

Як би там не було, 

а проект Марка Цукерберга – один із найвидатніших в 

мережі «Інтернет». Зрозуміло, що бум на соціальні 

мережі не вічний, та тільки мережі «Фейсбук» це навряд 

чи загрожує. Проект вже міцно увійшов у життя людей, 

як телефон або телевізор. І навряд чи люди захочуть від 

нього відмовлятися. 

Так в чому ж секрети успіху і відношення до життя 

і бізнесу Марка Цукерберга? 
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Перший секрет – наявність мрії. Цукерберг не 

шукав прибутку, він планував дати світу щось таке, що 

могло б його змінити. Стартап починався як невеликий, 

але мрія Марка була більш серйозною. 

Очевидно, що успіх не приходить сам по собі, тут 

потрібне стратегічне планування, розуміння цілей і 

досягнення їх за будь яку ціну. 

Віра в себе – ще один фактор успіху. У 

правильність своїх рішень і вчинків потрібно вірити 

беззастережно (якщо вони не злочинні), а оціночні 

судження інших у такому випадку не повинні заважати 

реалізації ваших планів. 

Як і будь-яка успішна людина, Марк зазнав щодо 

себе критики і осуду суспільства. Критика, напевно, є 

складовою тернистого шляху до успіху, і на цьому етапі 

важливо не зламатися під натиском недоброзичливців. 

Потрібно вчитися не тільки сприймати критику, але й 

одержувати від неї вигоду. У такому випадку вона стане 

лише черговим щаблем до перемоги. 

Важка праця, ще один із секретів успіху, що 

змушує часом замислюватися, а чи варто за неї братися. 

Багатству, становищу в суспільстві, розвиненому 

бізнесу передують роки роботи над собою і своєю 

компанією. Будь-яка успішна людина підтвердить, що 

своє місце під сонцем вона заробила важкою працею. 

Мужність і готовність переборювати перешкоди – 

важливі якості успішних підприємців. Це підтверджує 

приклад Цукерберга. Коли мережі «Фейсбук» довелося 

протистояти такому інтернет-гігантові як Гугл, Марк з 

гідністю вистояв у цьому двобої.  
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Місія мережі «Фейсбук» і самого Марка 

Цукерберга полягає в тому, щоб зробити спілкування в 

онлайновому середовищі простим і відкритим. Уміння 

фокусуватися на меті і місії свого підприємства, не 

зважаючи на перешкоди, конкуренцію і труднощі, – 

суттєва складова успіху. Багато акул бізнесу, не тільки 

Цукерберг, наголошували на необхідності 

зосереджувати увагу на головній ідеї. Реалізація місії 

веде до успіху справи. 

Відомий підприємець і інвестор Роберт Кійосакі 

зазначає, що сьогодні в діловому світі найбільше 

ризикують ті, хто не відмовляється від ризику у своєму 

бізнесі. У випадку Марка мережа «Фейсбук» з самого 

початку була ризиковою справою. Саме готовність 

ризикнути в сукупності із цілеспрямованістю приводить 

підприємців до процвітання бізнесу. 

Спробувати почати бізнес – одне, а ось зберегти 

вірність цілі і не зійти з дистанції передчасно – ось 

головне. Цукерберг не став мільярдером за одну ніч. Він 

працював над своїм проектом протягом декількох років, 

і продовжує працювати зараз. В цьому й полягає секрет 

успіху підприємництва Марка Цукерберг.  
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Шеріл Сендберг [Електронний ресурс] / К. Підберезний. 

– Режим доступу: https://kfund-media.com/prosti-smertni-
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Додаток 1 

 

Цікаві факти життя Марка Цукерберга 

 

Незалежно від того, чи він подорожує чи працює, 

Цукерберг проводить час зі своєю дружиною, лікарем 

Прісциллою Чан, та своїми доньками Максимою та 

Августою. 

 

У подружжя Цукербергів є собака – біла угорська 

вівчарка Бисть. У неї є (звичайно ж) своя сторінка на 

Фейсбук, в якій 1,8 млн лайків. 

 

Згідно з інформацією CNBC, у його будинку в 

Пало-Альто встановлений спеціально розроблений штучний 

розумний помічник. 

 

Сума благодійних пожертвувань Цукерберга і 

його дружини в 2013 році становила $992 млн. 

 

Упродовж 2009 року носив краватку, на які був 

напис: «Після початку кризи в 2008 році я хотів дати 

зрозуміти всім у мережі Facebook, що для нас – це 

серйозний рік». 

 

Цукерберг – дальтонік, тому основний колір 

соціальної мережі – синій. І взагалі, синій – його 

улюблений колір. 

 

Озвучив сам себе в одній із серій популярного 

серіалу «Сімпсони» (сезон 22, епізод 2). 
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Фільм про мережу «Фейсбук» і Цукерберга 

«Соціальна мережа» отримав три «Оскари» у 2011 році, 

а в прокаті зібрав $215 млн.; при бюджеті в $40 

млн..Сам Марк про фільм написав так: «Справжня 

історія – досить нудна. Ми просто сиділи за 

компʼютерами шість років і писали код». 
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Додаток 2 

 

Вибрані цитати Марка Цукерберга 

 

Соціальна мережа не повинна стати 

альтернативою дружнім відносинам, це їх продовження, 

своєрідна еволюція. 

 

Основне в бізнесі – це концентрація сил на 

створенні чогось важливого. Я працював над таким 

проектом, який сам хотів використовувати. 

 

Головною мотивацією для наших співробітників є 

те, що вони частина великої команди. Це не просто 

компанія «Фейсбук», це своєрідний маленький світ. 

 

 «Фейсбук» – це не звичайна компанія. Вона 

більше схожа на державний орган. Ми маємо справу з 

величезною кількістю людей і повинні звертати увагу 

на внутрішню політику. 

 

Кожна людина в моїй компанії має голос, має 

невелику владу. 

Мова – один з найневдаліших способів передати 

свої ідеї. 

 

Я впевнений, що в майбутньому кожна людина 

буде пов’язаний з програмуванням. 

 

Я все ще продовжую спроби зробити щось таке, 

що могло б вийти за рамки можливого. 
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Будь-який бізнес, навіть важка промисловість, 

через кілька років будуть мобільні. Ця тенденція 

неминуча. 

 

Не впевнений, що колись зможу створити ще 

щось подібне до Фейсбук. 

 

Людина може бути генієм або володіти всіма 

необхідними навичками, але якщо вона не вірить в себе, 

вона не буде викладатися на повну силу. 

 

Питання полягає не в тому, що ми хочемо знати 

про людей, а в тому, що люди самі прагнуть розповісти 

про себе. 

 

Кожну сотню років засоби масової інформації 

зазнають змін. Зараз настав час тотального обміну 

інформацією між конкретними людьми. В цьому і 

полягає майбутнє інтернет-реклами: ніщо не спрацює 

краще, ніж рекомендація твого друга, яку ти можеш 

переглянути на його сторінці. 
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Додаток 3 

«Читання книг в першу чергу приносить мені 

інтелектуальне задоволення» 

Марк Цукербенг 

 

Книги, які рекомендує Марк Цукерберг 

 

«Занепад влади» («The End of Power»), Мойзес Наїм 

Мойзес Наїм, відомий 

венесуельський політолог та 

письменник, пропонує по-

новому поглянути на поняття 

«влада» та розповідає, як 

світові важелі управління 

поступово переходять від 

авторитарних урядів до 

індивідуалістів. На думку Цукерберга, ця книга додає 

віри в себе і надихає у складних ситуаціях. 

 

«Енергія: керівництво для початківців» («Energy: A 

Beginner’s Guide»), Вацлав Сміл 

               Книга написана викладачем 

Манітобського університету 

Вацлавом Смілом. Цукерберг 

вважає, що «…книга зачіпає 

важливі теми, автор описує, як 

працює енергія, як могли б 

розвиватися виробництво і 

споживання і як все це 

позначається на кліматі». 
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«Геном» («Genome»), Мет Рідлі 

Книга Мета Рідлі про гени і 

генетику. На думку автора, 

відповіді на важливі питання 

потрібно шукати у людських 

генах. Рідлі розповідає, яким 

буде людство у майбутньому та 

чому з генною інженерією 

потрібно бути обережним. Ця 

книга була написана ще у 1990 році та, за словами 

Цукерберга, не втрачає актуальності і до сьогодні.  

 

«Корпорація геніїв» («Creativity, Inc.»), Едвін Кетмелл 

Книга Едвіна Кетмелла – одного із засновників 

комп’ютерної анімації – це 

історія кіностудії PIXAR. 

Автор ділиться досвідом 

управління та підприємництва. 

Він стверджує, що будь-яка 

компанія повинна сприяти 

розвитку природньої креативності 

їх співробітників. «Я люблю читати 

історії про те, як люди будують великі компанії, як 

створюються інновації та виховується креативність», – 

пише Цукерберг. 
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«Гравець» («The Player of Games»), Іен Мензіс Бенкс 

Це науково-фантастичний роман. Автор 

досліджує ситуацію, в якій 

нова технологія, створена для 

задоволення людських потреб, 

перевершила можливості 

людини. 

Цей роман – одна з 

улюблених книг генерального 

директора «Tesla» Ілона 

Маска, який цінує її за оригінальний погляд на 

майбутнє розвитку технологій. 

 

«Раціональний оптиміст» («The Rational Optimist»), 

Метт Рідлі 

«Книга розглядає концепцію 

«загальноприйнятої істини». Як наслідок, розвиток ідей 

дозволятиме людству послідовно покращувати умови 

життя, незважаючи на погрози зміни клімату та 

перенаселеності. Береться до уваги той факт, що люди 

сприймають світ не тільки на підставі особистих знань, 

а й на підставі загальних знань інших людей», – пише 

Цукерберг. 
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«Sapiens: Коротка історія людства» («Sapiens: A Brief 

History of Humankind»), Юваль Ной Харарі 

Автор книги «Sapiens» 

відомий вчений Єврейського 

університету в Єрусалимі 

Юваль Ной Харарі. У своїй 

книзі він простежує розвиток 

людини від мисливців-

збирачів до самопроголошених 

«богів» майбутнього. 

 

«Структура наукових революцій» («The Structure of 

Scientific Revolutions»), Томас Кун 

Книзі вже більше 50 

років. Головна ідея роботи 

Куна у тому, що наукові 

знання розвиваються дуже 

хаотично. Нікому не відомо, 

де та коли станеться 

відкриття, яке змінить хід 

історії та світ загалом. 

На думку Цукерберга, кожен, хто прагне будувати 

бізнес, повинен розуміти, як наука впливає на 

соціальний прогрес. 

Марк Цукерберг – людина, яка змінила світ 
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