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Випускник  
психолого-педагогічного 
відділення (1998)  
та інституту права 
та психології (2009)

Завідувач кафедри фінансів 
та кредиту Львівського 
кооперативного коледжу економіки 
і права, викладач вищої категорії

Народився 2 березня 1977 р. в с. Велика Уголька 
Тячівського району Закарпатської області у ба-
гатодітній робітничій сім’ї Михайла Івановича 

та Христини Іванівни Голубок, де виховувався разом із 
братами Іваном, Василем, Степаном і Володимиром та се-
строю Марією.

З 1984 р. навчався в Буштинській школі-інтернаті 
Тячівського району Закарпатської області. У 1986 р. пере-
їхав навчатися в школу-інтернат № 2 м. Львова. У 1994 р., 
здобувши загальну середню освіту, вступив на денну форму 
факультету менеджменту Львівського торгово-економіч-
ного інституту за спеціальністю «Менеджмент у невироб-
ничій сфері». Виш згодом був перейменований у Львівську 
комерційну академію, яку М. М. Голубка закінчив у 1999 р. 
Неодноразово представляв ВНЗ на всеукраїнських і міжна-
родних конференціях та конкурсах студентських наукових 
робіт.

У студентські роки після занять працював офіці-
антом-буфетником ІІІ розряду в ресторані і теслярем 
V розряду в гуртожитку академії. Паралельно навчався 
у ДУ «Львівська політехніка» на психолого-педагогічному 
відділенні, яке закінчив у 1998 р. Протягом 1997–1999 рр. 
по суботах викладав економіку в Буській гімназії імені 
Є. Петрушевича. У 1999 р. прийнятий на роботу старшим 
лаборантом відділу комп’ютерних технологій у Львівську 
комерційну академію, де згодом вступив у аспірантуру ден-
ної форми навчання за спеціальністю «Підприємництво, 
менеджмент, маркетинг». Науковими керівниками були 
академіки М. І. Долішній та С. М. Злупко. З 1999 по 2002 р. 
викладав економіку в Львівській українській приватній 
гімназії. У 2000 р. працював начальником АЗС «Окко» 
у ВАТ «Львівнафтопродукт». З 1999 по 2003 р. — викладач 
економіки у Львівській приватній школі-ліцеї «Орфей». 
З 2000 по 2001 р. — начальник відділу збуту в ТзОВ «ІКЖ». 
У 2000–2003 рр. — викладач економічних та правознав-
чих дисциплін Львівського інституту МАУП. У 2004–
2008 рр. — викладач економічних дисциплін в Університеті 
«Львівський Ставропігіон». У 2001–2009 рр. — викладач 
економічних дисциплін у Галицькому відділенні МАУП. 
У 2007 р. з відзнакою закінчив екстернатну форму навчання 
Львівського кооперативного коледжу економіки і права 
за спеціальністю «Правознавство». З 2003 по 2015 р. — 
приватний підприємець. У 2002–2003 рр. — завідувач 

видавничо-поліграфічного відділу Львівського ЦНТіЕІ. 
У 2007–2011 рр. — генеральний директор ПП «Науково-
консалтингова група «МК-Голубка».

У 2009 р. закінчив магістратуру НУ «Львівська полі-
техніка» за спеціальністю «Управління навчальним 
закладом». У 2010 р. заочно закінчив Міжрегіональну ака-
демію управління персоналом за спеціальністю «Фінанси» 
(спеціалізація «Фінансовий менеджмент»). У 2011 р. 
став випускником заочної форми навчання цього ж 
вишу за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація 
«Комерційне та трудове право»). У 2003 р. був запрошений 
директором коледжу П. Ю. Лазуром очолити циклову ко-
місію фінансових дисциплін Львівського кооперативного 
коледжу економіки і права, де й працює сьогодні, зокрема 
обіймає посаду завідувача кафедри фінансів та кредиту. Є 
викладачем вищої категорії, куратором академічної групи. 
Михайло Михайлович підтримує студентів у важливих 
життєвих ситуаціях. Бере участь у волонтерстві.

У доробку М. М. Голубки понад 182 наукові праці, 
пов’язані з різною проблематикою.

На дозвіллі складає вірші про рідний край, родину, 
кохання. Завдяки співпраці з однодумцями Михайло 
Михайлович видав літературний путівник «Письменники 
Тереблянської долини», у якому оповідається про майстрів 
слова, які проживали чи проживають у Тереблянській до-
лині на Тячівщині та оспівували красу й велич мальовничих 
краєвидів рідного краю — Срібної Землі. З допомогою про-
фесіоналів склав музику до пісні «Мій рідний край», опублі-
кованій у збірці поезій «Те, що серцю миле…», яка видана 
в 2003 р. за його підтримки землячкою з с. Велика Уголька.

Друкувався у газетах «Молода Галичина», «Львівський 
політехнік», «Шлях перемоги», «Дружба», «Аудиторія», 
«Просвіта», «За вільну Україну» (сьогодні — «Вісті»), 
«Студентська хвиля» та «Освітній портал». У 2002 р. 
започаткував серію «Національна економічна освіта 
ХХI століття», у 2003 р. — Студентський науковий вісник 
«Фінансово-кооперативний альманах», а в 2014 р. — 
Студентський вісник «Молодий кооператор Львівщини».

Виховує сина Михайла.
Щоденна кропітка праця у поєднанні з економічними 

та правовими знаннями, життєвим досвідом, душевним 
спокоєм та бажанням не зупинятись на досягнутому — 
ось основа нашого добробуту.

гОлуБка 
Михайло 

Михайлович




