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ПОЧАТОК "ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ" ІЛОНА МАСКА 

 
В статті здійснено аналіз публікацій щодо розробки та впровадження однієї з найвідоміших платіжних систем. 

Розглядаються основні бібліографічні дані Ілона Маска – програміста, інженера, топ-менеджера та винахідника. 

На початку 21  століття лише певне коло людей розуміли перспективи розвитку інтернету і зокрема інтернет-

маркетингу, але ті хто розумів змогли втілити задум в життя. Також досліджено та проаналізовано основні 

моменти, які вплинули на подальший шлях кар’єрного розвитку Ілона Маска, зокрема, платіжної системи PayPal. 

Охарактеризовано її розвиток та подано короткий опис її інтерфейсу та можливості для користувача. Висловлені 

думки та спогади про даний програмний продукт з вуст засновника та співзасновника, де зазначені основні 

проблеми його створення та їй вирішення. Також увага була звернена на успішний шлях, маркетингові ходи та 

економічний рух інвестицій підприємця починаючи від першої програми і закінчуючи продажом PayPal. 
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Постановка проблеми У теперішній час 

інтернет – це невід’ємна частина нашого 

життя. Інформаційні технології  набули 

значного розвитку з появою інтернету. Тепер 

кожен може знайти будь-яку необхідну 

інформацію чи написати лист в інтернеті. 

Щось придбати чи знайти коментар до певно-

го товару не складе труднощів для суспільства 

у наш час. Але так було не завжди. З історії 

розвитку інформаційних технологій добре 

відомий факт, що в другій половині 20-го 

століття інтернет слугував як зв’язок між 

окремими воєнними підрозділами чи невели-

ким  інформаційним довідником, де люди мог-

ли знайти певне літературне джерело та деяку 

інформацію. На початку 21  століття лише пев-

не коло людей розуміли перспективи розвитку 

інтернету і зокрема інтернет-маркетингу, але ті 

хто розумів змогли втілити задум в життя. 

Розвитком інтернету скористалися такі відомі 

усім ІТ спеціалісти як: Білл Гейст, Стів Джобс 

та Стів Возняк, Джеффрі Безос, Макс Левчин 

та інші відомі інженери та підприємці.  

Станом на 2000 рік в світі можна було легко 

скористатися бартерними  чи готівковими опе-

раціями на ринку чи в магазині. Але слід заз-

начити про певну обмеженість вибору  товарів 

для споживача. Важкодоступними були такі 

товари, що не вироблялись в даній країні, та не 

імпортувались. Ситуація кардинально змінила-

ся з глобальним розвитком інтернету. Один з 

тих хто запровадив еру інтернет-банкінгу був 

Ілон Маск. 

Аналіз публікації. В книзі “Від нуля до 

одиниці” Пітер Тіль аналізував діяльність 

Ілона Маска, як холоднокровного та молодого 

менеджера, Ешлі Венс в своїй роботі “Elon 

Musk: Inventing the Future” зазначав про Ілона, 

як про успішного та амбіційного підприємця. 

В науковій літературі дослідження питання 

щодо становлення та розвитку І. Маска як 

розробника в сфері ІТ не зустрічається. 

Аналіз літератури свідчить про не 

систематизоване та фрагментарне вивчення 

даного питання. 

Мета статті: проаналізувати літературу з 

обраної тематики. Дослідити та систематизу-

вати бібліографічні дані про Ілона Маска, а та-

кож про створення та розвиток його платіжної 

системи PayPal. 

Виклад основної інформації. Ілон Маск – 

інженер, підприємець, винахідник, інвестор, 

мільярдер. Вихідець з ПАР ще в ранньому ди-

тинстві цікавився комп’ютерами. Вперше ско-

ристався ним в 10 років. Після цього життя 

юного хлопця докорінно змінилося. Будучи 

підлітком Ілон Маск розробив комп’ютерну 

гру “Blastar” і продав її за 500$. Майбутній 

мільярдер мав багато ідей та був амбіційним. 

В 17-річному віці Ілон відправився до Канади 

на навчання, де отримав ступінь  інженерії та 

бізнесу, а також стипендію, завдяки якій зміг 

відправитися до Стенфорду у 24 роки для про-

ходження аспірантури в області прикладної 

фізики і матеріалознавства. Навчання Ілона в 

Стенфорді тривало не довго. Він вирішив за-
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лишити університет заради розвитку підпри-

ємницьких рішень в інтернеті. 

В 1995 році Ілон з братом заснували компа-

нію Zip2, яка займалася програмним забезпе-

ченням для мережі інтернет. Для її створення 

та розвитку було вкладено суму в розмірі 

28 000$. Компанія займалася переведенням 

друкованого матеріалу (з газет) в електронний 

варіант, та розміщувала його в інтернеті. Через 

4 роки, в 1999 році, компанію придбали за 

308 000 000$, а Ілон отримав 7%, які належали 

йому, від загальної суми (22 000 000$). 

Сам Ілон бажав змінити світ і хотів зробити 

щось глобальне та інноваційне. Після цього 

Маск став одним із засновником X.Com. В 

одному із своїх інтерв’ю  Ілон Маск зазначив: 

”В той час транзакції були дуже повільними і 

людям приходилося пересилати чеки один-

одному, тому був необхідний тиждень щоб 

провести одну транзакцію”. В Ілона виникла 

ідея розробити ПЗ, яке дозволило б здійсню-

вати платіжні операції з використанням інтер-

нету. Використовуючи високорозвинені на той 

час мови програмування такі як: C++, Java 

Script as Node.js, Python, Маску з командою 

вдалося реалізувати дану ідею.  

Компанія X.Com створила, як на теперішні 

роки, звичайне програмне забезпечення, але в 

2000-х роках це було неймовірним успіхом. 

Він створив платіжну компанію, за допомогою 

якої можна було в інтернеті проводити пла-

тежі, що стало набагато швидшим і зручнішим 

способом аніж пересилання чеків поштою. На 

той час компанія Ілона Маска мала прямих 

конкурентів, а її недоліком був ненадійний за-

хист інформації. Тоді, для збереження конку-

рентоспроможності Ілон вирішив об’єднати 

компанію X.Com з компанією  Confinity – яку 

заснував українець Макс Левчин і Пітер Тіль. 

М.Левчин в той час вважався чудовим програ-

містом і активно займався криптографією, що 

давало в результаті неабиякий захист та шиф-

рування даних. Після об’єднання компанія 

отримала назву PayPal і стала одною із двох 

найбільших платіжних систем того часу 

конкуруючи з eBay.  

На рис. 1 зображено уривок програмного 

коду веб-сайту PayPal. На рисунку 2 можемо 

побачити інтерфейс сайту в ті роки. 

 
Рис.1. Уривок програмного коду веб-сайту PayPal 

 

 
Рис.2. Інтерфейс веб-сайту PayPal 
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На стартовій сторінці були можливості 

ввійти на сайт, чи зареєструватися і отримати 

за це символічну плату (на момент створення 

рисунку виплата вже дорівнювала 5$). У верх-

ній частині веб-сайту містилося головне меню 

з вкладками: привітання, відправки грошей, 

запиту грошей, магазину та продажу. Також на 

стартовій сторінці містилася інформацію про 

кількість зареєстрованих користувачів та 

основними завданнями компанії. 

Пітер Тіль в книзі “Від нуля до одиниці” 

[4]: “PayPal мав величезну місію, яку скептики 

після краху дот-комів описували як грандіоз-

ну: ми хотіли створити нову інтернет-валюту, 

щоб замінити американський долар…”. За йо-

го словами даний продукт давав можливість 

здійснювати грошові перекази, однак незважа-

ючи на розрахунки, дану бізнес-ідею не визна-

ли в суспільстві. PalmPilot був непопулярним в 

той час, на відміну від електронної пошти, яка 

була вже звичним способом для відправ-лення 

та отримання кореспонденції. Цим розробники 

і скористалися, вирішивши створити спосіб 

відправлення та отримання платежів електрон-

ною поштою. 

Вже в кінці 1999 система працювала, але у 

компанії була не достатня кількість клієнтів. 

Для їх збільшення компанія пішла на радика-

льний крок. Вони вирішили платити гроші 

людям за реєстрацію. Кожен новий клієнт 

отримував 10$ за реєстрацію, а також 10$ за 

залучення знайомих. Завдяки цьому кількість 

користувачів зросла в рази. Пізніше платіжна 

система почала надавати можливість користу-

вачам оперувати не лише американським дола-

ром і євро, канадським доларом, юанями, єна-

ми та ін. Наразі компанія працює у 202 країнах 

і дає можливість здійснювати грошові перека-

зи оперуючи 25 національними валютами. 

В 2002 році eBay, не витримавши конку-

ренції, викупає PayPal і вона стає дочірньою 

компанією. Сума викупу складала 1500 млн. $, 

Ілон був найбільшим акціонером і отримав 

11.7% від суми, що склало 165 млн. $. На той 

момент Ілону Маску було 30 років. Це було ве-

личезним досягненням в його кар’єрі, яке дало 

поштовх та інвестиції для розвитку подальших 

його корпорацій. 

Висновок: Ілон Маск вніс вагомий внесок в 

розвиток інтернет-банкінгу (PayPal), інженерії 

та ракетобудівництва (SpaseX), будівництва 

електромобілів (Tesla). Окремої уваги потре-

бує дослідження розповсюдження відновлю-

вальних джерел енергії (SolarCity), та інших 

його розробок. 

 
Степаненко О.А., Мусиенко В.М. 

НАЧАЛО "БОЛЬШОГО ПУТИ" ИЛОНА МАСКА 

В статье проведен анализ публикаций по разработке и внедрению одной из самых известных платежных систем. 

Рассматриваются основные библиографические данные Илона Маска - программиста, инженера, топ-менеджера 

и изобретателя. В начале 21 века только определенный круг людей понимали перспективы развития интернета и в 

частности интернет-маркетинга, но те, кто понимал, смогли воплотить замысел в жизнь. Также исследованы и 

проанализированы основные моменты, которые повлияли на дальнейший путь карьерного развития Илона Маска, в 

частности, платежной системы PayPal. Охарактеризовано ее развитие и представлено краткое описание ее 

интерфейса и возможности для пользователя. Высказанные мысли и воспоминания о данном программном 

продукте из уст основателя и соучредителя, где указаны основные проблемы его создания и решения. Также 

внимание было обращено на успешный путь, маркетинговые ходы и экономическое движение инвестиций 

предпринимателя начиная от первой программы и заканчивая продажей PayPal. 

Ключевые слова: биография, платежная система, PayPal, Илон Маск, интернет 

 
Stepanenko O., Musienko V. 

THE BEGINNING OF ELON MUSK’S "GREAT WAY" 

The article analyzes publications on the development and implementation of one of the most famous payment systems. The 

main bibliographic data about Elon Musk - a programmer, engineer, top manager and inventor are considered. In the 

beginning of the 21st century, only a certain circle of people understood the prospects of the development of the Internet and 

in particular, Internet marketing, but those who understood could, implemented the plan into life. In addition, it is studied and 

analyzed the main points that influenced the further career path of Elon Mask, in particular, the PayPal payment system. It 

describes its development and presents a brief description of its interface and capabilities for the user. The stated thoughts 

and memories of this software product from the mouth of the founder and co-founder, which describes the main problems of 

its creation and solutions to it. Attention drawn to the successful way, marketing moves and the entrepreneurial economic 

movement from the first program to the sale of PayPal. 

Key words: biography, paid system, PayPal, Elon Musk, internet 

 


