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ВІД УКЛАДАЧІВ

Дев’ятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Порт-
рети вчених Київського національного економічного університе-
ту імені Вадима Гетьмана» присвячений відомому вітчизняному
вченому і педагогу Анатолію Миколайовичу Морозу – доктору
економічних наук, професору, завідувачу кафедри банківської
справи кредитно-економічного факультету, заслуженому діячу
науки і техніки України.

Покажчик підготовлений з нагоди 75-річчя від дня народжен-
ня Анатолія Миколайовича Мороза. Життєвий шлях і науково-
педагогічну діяльність вченого розкрито у вступній статті, підго-
товленій доктором економічних наук, професором Михайлом
Івановичем Савлуком та кандидатом економічних наук, професо-
ром Майєю Федорівною Пуховкіною.

Про видатного вченого сучасної української фінансової науки
розповідають також його учні та послідовники.

Джерелом матеріалу для покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників, до-
відників та періодичних видань.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• хронологічний покажчик друкованих праць Анатолія

Миколайовича Мороза;
• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність А. М. Мороза.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком

укладачами підготовлені допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць А. М. Мороза;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав

участь А. М. Мороз.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національ-
ної парламентської бібліотеки України та інших державних біб-
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ліотек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик мі-
стить 338 бібліографічних описів, які згруповані за прямою хро-
нологією публікацій, у межах року – за алфавітом назв.

Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, опрацьовано
de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з
чинними державними стандартами, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання».

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів і ши-
роке коло читачів, які цікавляться науковим доробком відомого
українського вченого та його внеском у розвиток фінансової науки
та освіти. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.

Висловлюємо щиру вдячність за плідну співпрацю і допомогу
в підготовці біобібліографічного покажчика професору Анатолію
Миколайовичу Морозу, доценту Надії Петрівні Баріді, друзям,
учням та послідовникам вченого, а також співробітникам кафед-
ри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана».
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НАРИС НАУКОВОЇ
ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА МОРОЗА

Науковий і професійний рівень підготовки банкірів визнача-
ється професорсько-викладацьким складом університету. Серед
визначних його особистостей вагоме місце належить заслужено-
му діячу науки і техніки України, доктору економічних наук,
професору Анатолію Миколайовичу Морозу, завідувачу кафедри
банківської справи. Він продовжувач славних наукових традицій
своїх вчителів – професорів, докторів економічних наук
В. Є. Власенка та М. Т. Беркова, котрі керували цією кафедрою.

Ім’я професора Анатолія Миколайовича Мороза добре відоме
в наукових колах та серед банкірів-практиків нашої держави. Він
визначний організатор банківської справи в Україні, фундатор
створення вітчизняної наукової школи банкірів. Вчений доклав
чимало зусиль для відкриття магістерських програм «Банківсь-
кий менеджмент», «Фінансування інвестиційних проектів»,
«Регулювання банківської діяльності», «Фінансова аналітика та
інжиніринг у банку». Вже більше 20 років він очолює кафедру
банківської справи й є одним із перших докторів економічних
наук в Україні за спеціальністю «Фінанси та кредит».

Очолювана А. М. Морозом кафедра перетворилася на провід-
ний науковий центр із банківської справи. Кафедра – координа-
тор і головний виконавець наукових тем із грошового обігу, кре-
диту та банківської справи в Україні. Тут проводяться наукові
дослідження та науково-практичні конференції з проблем, що
мають теоретичне і практичне значення. Під керівництвом
А. М. Мороза колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фор-
мування наукового світогляду у майбутніх фахівців з банківської
справи, виховання у них високих моральних цінностей, любові
до професії, прагнення працювати на благо народу України.

Родом Анатолій Миколайович Мороз з м. Анапа Краснодар-
ського краю. Народився 30 травня 1939 р., з 1946 по 1956 рр.
навчався в Анапській середній школі № 2, в 1958–1961 рр. слу-
жив у лавах Радянської армії.
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Після закінчення у 1966 р. Одеського кредитно-економічного
інституту за спеціальністю «Фінанси і кредит» Анатолій Мико-
лайович працював 7 років у системі Держбанку СРСР. Без відри-
ву від виробництва закінчив аспірантуру при Київському інсти-
туті народного господарства і у 1971 р. захистив кандидатську
дисертацію на тему «Удосконалення кредитування важкої про-
мисловості у зв’язку з господарською реформою (на прикладі
підприємств УРСР)». Від 1973 р. працює в Київському інституті
народного господарства ім. Д. С. Коротченка (нині ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»).

У 1983 р. здобув науковий ступінь доктора економічних наук,
захистивши докторську дисертацію на тему «Проблеми кредит-
них відносин Держбанку з промисловістю», а в 1986 р. здобув
вчене звання професора.

З грудня 1993 р. до теперішнього часу А. М. Мороз очолює
кафедру банківської справи КНЕУ. Він по-справжньому любить
свою роботу, тому й досяг значних успіхів, беззаперечного авто-
ритету в наукових та банківських колах, серед студентства.
Анатолій Миколайович – автор багатьох монографій та підруч-
ників із банківської справи, що витримали не одне видання та ко-
ристуються великим попитом в Україні.

Діяльність А. М. Мороза як керівника кафедри університету
збігається з тим періодом історії незалежної України, коли акти-
вно проводилася ринкова трансформація економіки, розпочалася
перебудова в університеті навчально-методичного процесу та ор-
ганізації наукових досліджень. Не вистачало нових за змістом
підручників, навчальних посібників, котрі відповідали б вимогам
часу. А. М. Морозу у тих умовах допоміг його організаторський
талант вченого та педагога: він сформував колектив авторів і ви-
дав перший в Україні підручник «Основи банківської справи»
(1994).

A. M. Мороз постійно вирішує нові, надзвичайно складні нау-
кові проблеми. Багато сил та енергії віддає підготовці наукових
кадрів та зростанню наукової школи: він підготував вісім докто-
рів та близько двох десятків кандидатів економічних наук, усі
вони працюють професорами та доцентами ВНЗ України.
A. M. Мороз – науковий консультант докторів економічних наук
А. А. Пересади, О. В. Дзюблюка, М. Д. Алексеєнка, A. П. Вож-
жова, І. Б. Івасіва, О. О. Чуб, С. М. Аржевітіна, С. М. Савлука. На
даний час під його науковим керівництвом здійснюють дослі-
дження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:
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голова правління ПАТ «КБ Хрещатик» Д. М. Гриджук, завідувач
кафедри банківських інвестицій КНЕУ Т. В. Майорова, кандида-
ти економічних наук, доценти Н. П. Баріда та О. В. Боришкевич.

На кредитно-економічному факультеті, зокрема на кафедрі
банківської справи, котру очолює A. M. Мороз, працюють пере-
важно його учні. На базі цієї кафедри створені кафедра менедж-
менту банківської діяльності, кафедра банківських інвестицій,
котрі очолюють його наукові послідовники, а викладачами пра-
цюють вихованці кафедри банківської справи – доценти, викла-
дачі з науковим ступенем кандидата економічних наук. На цих
кафедрах, за активною участю професора A. M. Мороза, видані
підручники та посібники з банківського менеджменту, банківсь-
кого маркетингу, інвестиційної діяльності. Ентузіазм та енергій-
ність професора A. M. Мороза є зразком у науковій роботі та ви-
хованні студентства.

А. М. Мороз – автор понад 100 публікацій, що увійшли до
скарбниці економічної науки України. Він є автором 11 моногра-
фій, керівником авторських колективів і співавтором 26 праць з
питань економіки та банківської справи, серед яких: «Основи ба-
нківської справи» (1994), «Вступ до банківської справи» (1998),
«Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005), «Бан-
ківські операції» (2000, 2002), «Операції банків та небанківських
кредитних установ» (2013), «Кредитний менеджмент» (2009),
«Енциклопедія банківської справи України» (2001). Праці
А. М. Мороза добре відомі і користуються популярністю серед
науковців та працівників банківської справи України, Росії та ін-
ших країн.

Мороз Анатолій Миколайович бере активну участь у держав-
ній атестації наукових кадрів. Член експертних рад ВАК України,
тривалий час працює у фахових радах із захисту дисертацій, за-
ступник Голови спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій
за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» КНЕУ.
А. М. Мороз надає допомогу державним органам влади, центра-
льному та комерційним банкам у розбудові грошової та банківсь-
кої системи України.

Працював за сумісництвом радником з економічних питань
Голови Національного банку України, брав участь у розробці
проектів Законів «Про Національний банк України» і «Про банки
і банківську діяльність». Під час проведення грошової реформи
1996 року Анатолій Миколайович працював у робочій групі
Уряду з розробки концептуального та нормативного її забезпе-
чення. Багаторазово виступав на науково-практичних конферен-
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ціях, засідання круглих столів, нарадах із питань регулювання
банківської діяльності та підвищення ролі банківської системи у
соціально-економічному розвитку України, які організовувалися
Верховною Радою, урядом, Національним банком України, Асо-
ціацією українських банків.

За багаторічну науково-педагогічну діяльність професору
A. M. Морозу Указом Президента України присвоєно звання
«Заслужений діяч науки і техніки України», нагороджено Почес-
ною Грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги пе-
ред  Українським народом», Почесною грамотою Кабінету Міні-
стрів України, урядовими нагородами.

Окремо треба сказати про високу людяність, душевну доброту
та мудрість професора. Де б не працював А. М. Мороз, він зав-
жди вирізняється своїм ентузіазмом, ерудованістю, енергійністю,
тонким почуттям гумору. Тому й не дивно, що його шанують всі,
хто з ним працював раніше і працює тепер. Анатолій Миколайо-
вич – це людина нових ідей, які він щоденно втілює в життя своєю
наполегливою та невтомною працею.

Час керівництва кафедрою професора А. М. Мороза – це період
життя колективу в атмосфері дуже приємного і доброзичливого
спілкування, час мудрих рішень керівника, час – коли кафедру
очолює доброзичлива, врівноважена, тактовна і справедлива
людина.

Колектив університету ставиться до Aнатолія Mиколайовича
Мороза з великого повагою.

Михайло Іванович Савлук,
заслужений діяч науки і техніки України,

доктор економічних наук, професор кафедри
банківської справи КНЕУ,

Майя Федорівна Пуховкіна,
кандидат економічних наук,

професор кафедри
банківської справи КНЕУ
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ПРИВІТАННЯ
ДО 75-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА
АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА МОРОЗА

Засновник сучасного банківництва
в Україні

Видатною постаттю сучасної української фінансової науки,
насамперед у царині грошей, кредиту та банківництва, є завіду-
вач кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор еконо-
мічних наук, професор Мороз Анатолій Миколайович. З його
ім’ям в історії незалежної України нерозривно пов’язано станов-
лення банківської системи країни. Він є засновником та теорети-
ком сучасної банківської справи, фундатором потужної наукової
школи – грошово-кредитних відносин суспільства. Тривалий час
був Радником Голови НБУ і, по суті – ідейним натхненником
розбудови банківської системи України.

Сучасне освітянство тримається на небайдужих і щиро зако-
ханих у свою справу ентузіастах. Без перебільшення, у серці ко-
жного з нас Анатолій Миколайович – це педагог, вчитель із вели-
кої літери. Для нього бути вчителем – це насамперед покликання,
стан душі, стиль життя, доля.

Анатолій Миколайович як учитель стоїть поряд із нашими рі-
дними і близькими. За його допомоги ми відкрили для себе світ
фінансової науки, пізнали глибинні таємниці банківської справи.
Ми навчилися в нього проводити семінарські та практичні занят-
тя, читати лекції, писати наукові статті, підручники та моногра-
фії. Його неоціненний науковий доробок із проблем кредитного
забезпечення соціально-економічного розвитку країни ми при-
множуємо у своїх наукових дослідженнях у процесі підготовки
кандидатських і докторських дисертацій.

Професіоналізм Анатолія Миколайовича, його багаторічна по-
слідовна та наполеглива праця дозволили сформувати сучасні,
конкурентоспроможні навчальні плани та програми підготовки
фахівців за спеціальністю «Банківська справа». Мороз Анатолій
Миколайович є ініціатором заснування факультету банківської
справи КНЕУ, він прикладає багато зусиль для його становлення
та розбудови. Саме завдяки його наполегливості та стратегічному
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мисленню свого часу було утворено кафедри банківських інвести-
цій та менеджменту банківської діяльності, які разом з кафедрою
банківської справи були об’єднані для створення факультету.

Коли у 1994 році Анатолій Миколайович був керівником
української групи викладачів, які проходили стажування за про-
грамою Світового банку в Вашингтоні (США), він став натхнен-
ником всієї делегації, вражаючи власним прикладом як в навчан-
ні, так і під час відпочинку. Високо оцінили його інтелект, тонке
почуття гумору та ділові якості й американські колеги.

Всі, кому в житті довелося зустрітися з Анатолієм Миколайо-
вичем, вважають цю зустріч подарунком долі. Його життєве кре-
до можна визначити досить коротко, але влучно: «Допоможи,
якщо можеш», і саме з цих позицій Анатолій Миколайович будує
свої відносини з оточуючими його людьми.

Далекоглядність, мудрість, доброта, принциповість, високий
професіоналізм, працелюбство, справедливість, підвищене по-
чуття відповідальності – всі найкращі людські риси притаманні
професору, доктору економічних наук А. М. Морозу.

Щодня Анатолій Миколайович вкладає свої знання й життєву
мудрість у душі й голови молоді, здатної творчо та креативно
мислити й творити в дусі свого часу. Довкола нього як творчої
особистості згуртувалась талановита молодь університету – яка
неодноразово здобула призові місця на міжнародних та всеукра-
їнських олімпіадах з банківської справи.

А. М. Мороз має особливий дар душевного тепла й сердечної
щирості, який обігріває та притягує людей.

Від щирого серця ми говоримо Вам спасибі за вашу мудрість і
доброзичливість. За терпіння і розуміння. За відповідальність і
професіоналізм.

З повагою,
Михайло Іванович Диба,

декан кредитно-економічного факультету КНЕУ,
Людмила Олександрівна Примостка,

завідувач кафедри менеджменту
банківської діяльності КНЕУ,

Тетяна Володимирівна Майорова,
завідувач кафедри банківських інвестицій КНЕУ
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Щирі вітання з нагоди Ювілею!

Ми щиро вітаємо з Ювілеєм завідувача кафедри, доктора еко-
номічних наук, професора, дорогого нашого колегу, друга та вчи-
теля Мороза Анатолія Миколайовича!

Людину, яка своєю духовною сутністю випромінює любов,
добро, мир і злагоду серед людей. Вченого та вчителя, який свої-
ми науковими здобутками здійснив вагомий вклад у розвиток ка-
дрового потенціалу нашої кафедри, університету та банківської
сфери в Україні.

75 років – це добра віха пам’яті та великого життєвого досві-
ду. Крізь сьогоднішній день пробігає вся історія Вашого особис-
того та професійного становлення. Починаючи із Великої людя-
ності, працьовитості та терпіння, які привили Вам ваші рідні
батьки, високопрофесійних знань – які Ви здобули, навчаючись у
Ваших вчителів та духовних наставників: М. Т. Беркова,
В. Є. Власенка та ін. Все найкраще Ви зуміли пронести крізь усі
роки та примножуєте своїм життям всі ті людські чесноти, які
відповідають еталону великої мудрості!

Ми сьогодні висловлюємо Вам вдячність за приємне і добро-
зичливе спілкування; за те, що все своє професійне життя, а це –
понад 45 років, Ви присвятили студентам, аспірантам, докторан-
там, колективу кафедри банківської справи та університету – це
викликає Велику повагу!

Бажаємо Вам, Анатолій Миколайович, міцного здоров’я та
довголіття, родинного тепла, радості та добробуту. Нехай кожен
день Вашого життя буде осяяний посмішками рідних, друзів та
колег по роботі, сповнений радістю та щастям!

З повагою,
колектив кафедри банківської справи КНЕУ
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Слова вдячності професору Морозу

Шановний Анатолію Миколайовичу! З почуттям глибокої по-
ваги хочу висловити Вам слова вдячності за допомогу та сприян-
ня у формуванні мого наукового світогляду, за наукове консуль-
тування в процесі підготовки та захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук. Я гордий тим, що є
одним із ваших учнів та послідовників. З приємністю згадую мо-
менти нашого як ділового, так і простого людського спілкування.
Притаманний Вам талант організатора та науковця, Ваше велике
бажання робити людям добро, вміння та здатність чути співроз-
мовника – ось що завжди відрізняло Вас від багатьох інших лю-
дей та стало запорукою Вашого професійного успіху і беззапере-
чного авторитету серед багатьох поколінь банкірів.

Ви є фундатором однієї із провідних наукових шкіл з банків-
ської справи, яка високопрофесійно вивчає проблеми банківської
діяльності. Ваші наукові праці є одними із найбільш цитованих в
Україні, жодна наукова праця з банківської справи не обходиться
без посилань на Ваші наукові здобутки.

Ви зробили дуже багато для того, щоб показати державним ді-
ячам і банкірам як покращити життя українців, що слід зробити
для того, аби банківська система була стійкою та сприяла підви-
щенню добробуту українських родин.

Вам вірять, до Вашої думки прислухаються, у Вас вчаться!

З найкращими побажаннями
та глибокою повагою,

Станіслав Михайлович Аржевітін,
доктор економічних наук,

Народний депутат України 5 та 6 скликань,
Голова ради Асоціації українських банків
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Видатному педагогу та організатору
банківської науки

Професор A. M. Мороз – організатор банківської науки в
Україні та беззаперечний авторитет серед банкірів. Незважаючи
на те, що в Україні є низка ВНЗ, які готують фахівців з банків-
ської справи, генератором наукових нововведень в даній царині
завжди виступає професор A. M. Мороз та очолювана ним кафе-
дра. Вперше в незалежній Україні саме на цій кафедрі створені
фундаментальні наукові праці – підручники «Банківські опера-
ції», «Гроші та кредит», які заклали міцне підґрунття для науко-
вих досліджень і розробок методичних рекомендацій для банків-
ської практики.

Немало зусиль доклав Анатолій Миколайович для формуван-
ня та розбудови української банківської системи. Вагома частка
випускників КНЕУ за спеціальністю «Банківська справа» мають
високий рівень професійної підготовки і працюють у банківських
установах України.

Анатолій Миколайович – високоерудований педагог, талано-
витий науковець та організатор, надзвичайно добросовісна, щира,
чесна, ввічлива та інтелігентна людина. Саме ці прекрасні люд-
ські риси дозволили професору Морозу перетворити колектив на
кафедру із високим науковим авторитетом. Анатолій Миколайо-
вич вміє працювати із людьми, може створювати атмосферу тво-
рчості та доброзичливої співпраці. Мені приємно бути одним із
учнів та послідовників професора Мороза.

Нехай Ваша плідна праця, завдяки якій багато студентів і нау-
ковців знаходять свій сенс у житті, буде щедрою на життєдайні
плоди, повагу та любов.

За плечима — багатолітній досвід і визнання, багато добрих
справ і звершень, а головне — вдячні учні, колеги і послідовники.

З глибокою повагою та вдячністю,
Дмитро Миколайович Гриджук,

кандидат економічних наук,
докторант кафедри банківської справи КНЕУ,

голова правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»
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Фундатор
банківської справи України

Серед відомих українських вчених сучасності, які стали фун-
даторами банківської науки та заклали методологічні основи фо-
рмування і розвитку грошової системи та банківської справи
України, провідне місце належить доктору економічних наук,
професору Морозу Анатолію Миколайовичу, заслуженому діячу
науки і техніки України.

Умілий керівник, талановитий педагог і науковець, інтеліген-
тна людина Анатолій Миколайович сформував на очолюваній
ним кафедрі банківської справи КНЕУ провідний науковий центр
з банківської справи, виховав плеяду послідовників як у науці,
так і в практичній сфері банківської діяльності.

Я знайомий з Анатолієм Миколайовичем ще від студентського
мого життя. Коли я навчався у Київському інституті народного
господарства у 1976—1980 рр., професор Мороз викладав нашо-
му курсу банківську справу. Понад тридцять років працюючи в
банківських структурах України, здебільшого на керівних поса-
дах, я постійно згадую мудрі настанови та поради Анатолія
Миколайовича. Природна обдарованість, прекрасні людські яко-
сті, вміння виокремити головне у будь-якій життєвій справі чи
науковій проблемі, надзвичайно тонке почуття гумору. Часто,
жартуючи, Анатолій Миколайович промовляє до мене: «Я тебе
виховав від студента до професора».

Спілкування з професором Морозом та колективом кафедри,
яку він очолює, приємне та цікаве, а тому тривалий час за суміс-
ництвом я працюю на посаді професора кафедри банківської
справи КНЕУ, вже багато років поспіль я виконую обов’язки
Голови Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних
робіт магістрів.

Мені надзвичайно радісно від того, що така людина була і за-
лишається моїм вчителем, мудрим наставником і другом.

З повагою та вдячністю,
Костянтин Євгенович Раєвський,

кандидат економічних наук, професор,
заступник директора Генерального
департаменту банківського нагляду

Національного банку України
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Видатний дослідник вітчизняної
банківської справи

Роль Анатолія Миколайовича Мороза в науці, освіті та в прак-
тичній банківській справі переоцінити неможливо. Це вчений і
ЛЮДИНА з великої літери. За роки незалежності України ним
створена потужна вітчизняна наукова школа. Його ім’я як фунда-
тора вітчизняного банківництва та засновника вітчизняної бан-
ківської системи широко відоме не тільки на теренах України, а й
в світі.

Активна наукова та педагогічна діяльність Анатолія Микола-
йовича як керівника провідної в Україні кафедри банківської
справи відіграла вирішальну роль у той період формування бан-
ківської системи, банківської науки та освіти, коли утворилась
незалежна Українська держава і не вистачало підручників, на-
вчальних посібників у вищих навчальних закладах і нормативних
документів, методичних рекомендацій, інструкцій ведення бан-
ківської справи. В цих умовах організаторські здібності Анатолія
Миколайовича та талант науковця і педагога допомогли вітчиз-
няній банківській справі випустити у світ перший в Україні під-
ручник «Основи банківської справи» (1994), підготовлений колек-
тивом кафедри банківської справи під його керівництвом. Ви-
дання цього підручника було вкрай своєчасним і корисним, адже
більшість раніше виданих навчальних і наукових праць були без-
надійно морально застарілими та підготовленими відповідно до
принципів господарювання у адміністративно-командній системі.
Цей підручник був новітнім «свіжим подихом» у вітчизняній ба-
нківській системі та став методологічною основою багатьох нау-
кових досліджень і практичних розробок.

Разом із появою цієї праці було започатковано нову наукову
школу банківської справи, яка об’єднала широке коло науковців і
практиків навколо ідеї розбудови вітчизняної банківської систе-
ми та банківської науки. Для мене велика честь, що я був рецен-
зентом першого підручника України із банківської справи і щиро
вдячний Анатолію Миколайовичу Морозу за його неоціненний
внесок у становлення та розвиток банківської справи та банківсь-
кої освіти в Україні.

Пізніше за авторством Анатолія Миколайовича було підготов-
лено нові підручники, банківські енциклопедії, десятки моногра-
фій і наукових статей, які сприяли формуванню нових наукових
поглядів, наукових шкіл і зробили вирішальний внесок у станов-
лення та розвиток банківської системи України.
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Вже більше двадцяти років знаю Анатолія Миколайовича як
вченого із широкою науковою ерудицією, глибоким розумінням
суті проблем, що вирішуються в процесі наукових дискусій, інте-
лігентну, толерантну, мудру, порядну та далекоглядну ЛЮДИНУ.
Я і мої колеги з великою повагою та шаною ставимося до Анатолія
Миколайовича та до тієї справи, яку він і очолюваний ним колек-
тив роблять для розбудови банківської системи України.

Бажаю доброго Вам, Анатоліє Миколайович, доброго здоров’я
і подальших звершень для Вашої великої справи!

З повагою,
Володимир Іванович Міщенко,

доктор економічних наук, професор,
директор Центру наукових досліджень

Національного банку України

Присвятити своє життя банківській справі — подвиг.
Людина, котра це зробила, — Майстер.
Майстерові банківської справи – мої щирі слова вдяч-
ності, любові і поваги

Анатолія Миколайовича Мороза я знаю дуже давно. Так скла-
лася доля, що впродовж останніх двох десятиліть ми працюємо
разом у царині профільної банківської освіти. Тож я сміливо мо-
жу сказати, що Анатолій Миколайович – не тільки мій колега, а й
добрий друг. І коли мене попросили написати кілька слів про цю
чудову Людину, Науковця, Мислителя, Учителя, Майстра своєї
справи, то перше, що спало на думку, – масштабність його внеску
в науковий потенціал нашої країни. Саме Анатолій Миколайович
Мороз створив і розвинув наукову школу банківської справи,
об’єднав науковців України та зарубіжжя над розробленням і
впровадженням спільних наукових проектів, поклав у науково
значущу площину напрацювання щодо діяльності центрального
банку, грошово-кредитної політики, грошово-кредитного регу-
лювання економіки і дослідив роль банківської справи в економі-
чному зростанні держави. І саме Анатолій Миколайович є авто-
ром першого в Україні підручника з банківської справи.

Знаю Анатолія Миколайовича як дуже доброго організатора,
науковця, стратега, котрий виховав плеяду вчених, науковців,
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докторантів, аспірантів, постійно сприяє їхньому становленню,
допомагає в науковому пошукові, створює навколо себе атмос-
феру творчості, постійного руху вперед, упевненості в своїх си-
лах. Саме завдяки його організаторським здібностям кафедра ба-
нківської справи Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана стала потужним науково-
дослідним осередком творчих і професійних особистостей. На-
тхненний силою його стратегічного розуму, новаторством і тон-
ким відчуттям найактуальніших пріоритетів у наукових дослі-
дженнях, колектив кафедри став флагманом у дослідженнях ролі
банківської системи в економічному зростанні, вивченні азів,
теорії і практики банківської діяльності, напрямів і тенденцій
розвитку банківської системи України в умовах глобалізації.

Анатолій Миколайович – добрий, вірний товариш, котрий
завжди розуміє, де саме потрібно допомогти, підтримати добрим
словом, а де – посварити, скерувати на «путь істинний». Він уміє
уважно вислухати, а потім просто, мудро, переконливо і надзви-
чайно доброзичливо відповісти на всі запитання. Одразу прони-
зуєшся довірою до такої толерантної Людини, а кожне сказане
слово сприймаєш як скарб.

Я надзвичайно горда, що є однією з його учениць. Анатолій
Миколайович навчив мене ніколи не зупинятися на досягнутому,
вірити в себе і в людей, безкорисливо допомагати тим, хто по-
требує підтримки, виконувати обіцянки, бо й сам є таким: вели-
ким і водночас дуже простим у спілкуванні; вимогливим і водно-
час дуже доброзичливим; чуйним, готовим завжди прийти на
допомогу; веселим і життєрадісним.

У дні гарних побажань і щирих сподівань з нагоди Вашого
особистого свята – Дня народження, ювілею, зичу Вам, Анатолію
Миколайовичу, здоров’я, радості від кожного прожитого дня,
Божої ласки, для серця – любові, для душі – натхнення, для ново-
го дня – нових сил і везіння, для нової дороги – мрії, що
обов’язково сповниться, для життя – величезного світлого щастя!

Тамара Степанівна Смовженко,
ректор Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ),
доктор економічних наук, професор
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Незамінний член редколегії

Я вдячна долі за те, що вона звела наш «Вісник Національного
банку України» на життєвій ниві з Анатолієм Миколайовичем
Морозом. Це людина проста й унікальна, щира і відверта. Люди-
на, до якої можна звернутися будь-коли, навіть серед ночі, і вона
готова дати вичерпну, доступну і високопрофесійну консульта-
цію стосовно питань банківської справи. Таких як А. М. Мороз
характеризують двома словами: «Справжній професор!».

Наш журнал започаткований двадцять років тому (9 червня
1994 р. зареєстрований у Держкомвидаві України), свій шлях як ба-
нківський часопис він починав досить непросто. Пригадаймо ті ча-
си: країна не може оговтатися від гіперінфляції, державні фінанси
розладнані, триває спад виробництва, населення зубожіє, банки ли-
ше спинаються на ноги. Здавалося б, який журнал, кому він потрі-
бен? Але керівництво Національного банку було переконане: у пе-
рехідний період для центрального і комерційних банків особливо
важливо мати трибуну, глибоке фахове видання для обміну думка-
ми з вдосконалення кредитно-фінансової системи, грамотного ана-
лізу та об’єктивної оцінки ситуації в економіці.

У журнал прийшли люди з досвідом, ті, кого я особисто знала по
роботі у Верховній Раді і газеті «Молодь України». Але всі – з жур-
налістською освітою! Кожному з нас бракувало глибоких економіч-
них знань, і цю прогалину треба було ліквідовувати негайно. Усі
дороги вели до Київського національного економічного університе-
ту. Першопроходцем у нашому редакційному колективі стала я –
головний редактор журналу «Вісник НБУ». Наступного року до магі-
стратури КНЕУ вступили заступник головного редактора «Вісника»
Дмитро Крохмалюк і редактор з питань бухгалтерського обліку і
платіжних систем Світлана Компанієць. А ще через рік студентами
очно-заочної форми навчання КНЕУ стали редактор з питань моне-
тарної політики, банківського нагляду та готівково-грошового обігу
Андрій Папуша і завідувач сектору з випуску статистичних видань
НБУ Милана Бойчук. Усі ми були студентами Анатолія Миколайо-
вича Мороза, ловили кожне його слово на парах, а до конспектів
лекцій звертаємось і сьогодні.

Навчаючись у КНЕУ, ми слухали лекції багатьох видатних
учених, які до сьогодні – наші щирі друзі і порадники. Це
Михайло Іванович Савлук, Майя Федорівна Пуховкіна, Галина
Олексіївна Пухтаєвич, Людмила Олександрівна Примостка, Лю-
бомира Максимівна Кіндрацька, інші корифеї банківництва.
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У тому, що «Вісник НБУ» зробив певний внесок у розбудову
банківської системи України, що він є своєрідним її літописом,
потужним джерелом різнопланової інформації, підручником для
майбутніх банкірів, без перебільшення – велика заслуга наших
науковців. Скільки аспірантів, здобувачів, яких вони привели до
редакції і які вперше оприлюднили свої дослідження на сторінках
«Вісника НБУ», стали згодом кандидатами і докторами наук!

Анатолій Миколайович Мороз – член редколегії нашого жур-
налу з 1998 року. Багато статей, які увійшли до «Вісника НБУ»,
він рецензував. Прискіпливо, ретельно, об’єктивно і доброзичли-
во. А. М. Мороз багато років поспіль – наш постійний автор. Усі
круглі столи, засідання редколегії, просто редакційні свята, дні
народження журналу не обходяться без участі Анатолія Микола-
йовича. З ним завжди надійно і впевнено. І місія у нас із нашим
шанованим членом редколегії одна: єднати людей, причетних до
економіки, науки, банківництва, відкривати нові таланти, під-
тримувати свіжі ідеї, вести літопис. Тож дай нам, Боже, ще бага-
то-багато років бути разом!

Людмила Миколаївна Патрікац,
головний редактор журналу

«Вісник Національного банку України»

Про мого вчителя і мудрого наставника

Професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і
техніки України Мороз Анатолій Миколайович є видатним вче-
ним світового масштабу, одним із провідників освітянської спра-
ви в Україні, фундатором вітчизняної банківської школи, мудрим
і талановитим педагогом, глибоко мислячим науковцем, визнач-
ним спеціалістом із проблем банківської справи.

Як умілий керівник він сьогодні по праву є однією зі знакових
постатей у сучасній фінансовій освіті та науці. І таке державне
визнання не є випадковим, оскільки саме він є одним із тих, хто
зробив вагомий внесок у розбудову та становлення в незалежній
Україні банківської школи, а його особисті заслуги перед держа-
вою у розвитку банківської науки, підготовці висококваліфікова-
них працівників беззаперечні, адже саме він зміг піднести дану
науку до рівня цілої школи видатних її послідовників.
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Анатолій Миколайович безперервно веде велику й плідну на-
укову діяльність, гармонійно поєднує у своїй роботі організацій-
но-управлінські дії та науковий пошук, а свій високий інтелекту-
ально-духовний потенціал і непересічні організаторські здібності
віддає справі розвитку вищої освіти в Україні, розбудові банків-
ської науки, вихованню майбутнього нашої держави – нового по-
коління молоді. Маючи значний багаж теоретичних знань та
практичних навичок, Анатолій Миколайович став прикладом для
багатьох поколінь банкірів, адже охоче ділиться своїм досвідом із
студентами та молодими науковцями. Під його керівництвом за-
хищено ряд дисертаційних досліджень, які все більше утверджу-
ють традиції вітчизняної наукової школи з банківської справи.
Крім того, він є основоположником багатьох напрямів банківсь-
кої науки, автором значної кількості підручників та монографій,
які стали настільною книгою для кількох поколінь студентів, ви-
кладачів та практиків.

Його професіоналізм підтверджений найкращими людськими
якостями: працьовитістю, порядністю, доброзичливістю і відповіда-
льністю за виконання як наукових, так і освітянських завдань. Сво-
єю послідовною, наполегливою роботою, знанням справи, профе-
сійністю, принциповою життєвою позицією, зваженістю і мудрістю
прийнятих рішень, чуйним ставленням до людей Анатолій Микола-
йович заслужив пошану та найвищий авторитет серед науковців не
лише на теренах України, а й далеко за її межами.

Олександр Валерійович Дзюблюк,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри банківської справи

Тернопільського національного
економічного університету

Знаному науковцю сучасного банківництва

Мороз Анатолій Миколайович – відомий не лише як чудова та
доброзичлива людина, а й як знаний у науковому середовищі
один і творців сучасного банківництва в Україні.

Наукові положення і теоретичні висновки досліджень профе-
сора А. М. Мороза знайшли широке застосування як на освітній
ниві, так і у практичній діяльності банківських установ та органів
влади держави.
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Вже не одне покоління випускників не лише КНЕУ, а й інших
навчальних закладів України по праву вважає Анатолія Микола-
йовича своїм учителем з великої літери, який дав їм путівку у
професійне життя.

А. М. Морозу як нікому притаманний типовий український
гумор, у чому автору цих рядків довелось пересвідчитись не один
раз. Таким і залишайтесь.

З повагою,
Віктор Іванович Грушко,
доктор економічних наук,

професор, завідувач кафедри
фінансів та банківського бізнесу

Університету «КРОК»

Гуру банківської науки

Анатолій Миколайович Мороз – гуру банківської науки
України, йому немає рівних ані за кількістю підготовлених нау-
ковців, ані за кількістю базових публікацій. Монографії, підруч-
ники і навчальні посібники з банківської діяльності та організації
грошово-кредитного обігу з самого початку створення України
заклали основу для розвитку науково-методичного забезпечення
банківської освітньої діяльності.

Анатолій Миколайович – провідний вчений України, він здій-
снює керівництво роботою науково-методичної підсекції Мініс-
терства освіти і науки України з кредиту та банківської справи.
Колектив кафедри «Фінанси та кредит» Севастопольського наці-
онального технічного університету вдячний долі за давню друж-
бу з Анатолієм Миколайовичем, за його участь в акредитації,
проведенні науково-методичних засідань та конференцій, що
проводяться на базі нашого університету.

Я особисто вдячний Анатолію Миколайовичу за керівництво і
допомогу в написанні та захисті докторської дисертації.

Дякуємо Вам, Анатолій Миколайович, за талант, щедру душу і
добре серце!

Анатолій Павлович Вожжов,
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансів та кредиту
Севастопольського національного

технічного університету
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Спогади

Влітку 1961 року ми зустрілися у коридорах Одеського креди-
тно-економічного інституту. Здали успішно вступні екзамени і
стали студентами. Нам довелося не тільки ходити на заняття, але
й будувати власний гуртожиток (район Аркадія, м. Одеса), збира-
ти врожай на Одещині і т. ін. Під час навчання Анатолій проявив
свої товариські здібності і жагу до знань. Під час підготовки до
семінарів, екзаменів завжди був готовий допомогти у вивченні
предметів, провести «домашні семінари» перед екзаменами, по-
ділитись своїми більш поглибленими знаннями з товаришами.
Він приділяв велику увагу спорту, був членом команди по вод-
ному поло й успішно захищав честь інституту у міських змаган-
нях серед ВУЗів м. Одеса. Чудово грав у шахи і часто виходив
переможцем у турнірах.

Після студентських канікул, які проводив у м. Анапа, завжди
повертався до гуртожитку з чудовими гостинцями і частував
своїх друзів, які проживали разом із ним у кімнаті № 121 (10 сту-
дентів), що відрізнялися колективізмом, веселим настроєм і
гумором і позитивним прикладом для мешканців гуртожитку.

Анатолій Миколайович любив українські та російські пісні і
непогано співав у колі друзів. Особливо подобалась йому наша
студентська пісня «Чайка».

***
В том городе южном, где синие дали,
Где воздух, вода и тепло,
Ее белокрылою чайкой прозвали
И имя ей то подошло.

Припев:
Чайка, — повторяли невольно уста, —
Чайка, ты, как пена морская чиста.
Чайка, белокрылая чайка,
Черноморская чайка — моя мечта!

І після 1961 року, коли ми познайомилися, і до цих днів збері-
гаємо дружні теплі стосунки, зустрічаємось в дні народження
однокурсників, ювілейних дат, що продовжує нашу дружбу і
єдність більш 50 років.

Анатолій Миколайович активно використовує практичний
досвід друзів-банкірів для підготовки студентів для майбутньої
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роботи. За його пропозицією керівництво університету неоднора-
зово залучало їх до роботи у Державній екзаменаційній комісії.

Із надією на щасливе майбутнє – друзі-одесити, колеги:

Ананій Чухась,
Павло Бурматов,

Віктор Сикал,
Анатолій Станков,
В’ячеслав Кармазін,
Олександр Коваль,
Микола Чернюк,

Володимир Щуцький

Найкращі слова
про Анатолія Миколайовича Мороза!

На життєвій дорозі, напевно, кожної людини зустрічаються осо-
бистості, які змінюють мислення та додають віри у власні сили. Для
мене такою особливою та незабутньою стала перша зустріч з про-
фесором, доктором економічних наук Анатолієм Миколайовичем
Морозом двадцять років тому. На той час я була викладачем Львів-
ського банківського коледжу і лише розпочала роботу над дисерта-
ційним дослідженням. Бракувало досвіду та розуміння як твориться
наукова праця. Щасливий випадок стався на свято Івана Купала, ко-
ли Анатолій Миколайович на запрошення нашого директора Тама-
ри Степанівни Смовженко відвідати Переяслав-Хмельницький від-
гукнувся з радістю. Вже на той час А. М. Мороз був відомим своїми
працями науковцем, автором перших підручників з банківської
справи, радником Голови Правління Національного банку України,
однак при спілкуванні з ним ми не відчували тієї «величі». Він вміє
уважно вислухати, а потім просто, мудро, переконливо і надзвичай-
но доброзичливо відповісти на всі запитання. Відразу пронизуєшся
довір’ям до такої толерантної Людини, а кожне сказане слово вби-
раєш як скарб. Кілька глибоких, розумних фраз, професійний по-
гляд у майбутнє, роздуми про можливі шляхи розв’язання актуаль-
них завдань і ти відчуваєш, як багато передав тобі Анатолій
Миколайович. Наше спілкування відбувалось на березі річки і від
серйозних тем перейшло до співу українських народних пісень.
Адже нічого так не надихає людину до творчості, як природа та
приємне товариство. Від Переяслава-Хмельницького до самого
Києва ми співали пісні, передаючи тепло від серця до серця.
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Минули роки… Анатолій Миколайович завжди багато працю-
вав, виплекав велику когорту молодих науковців, опонував також
мою дисертацію. Але ця перша зустріч на березі річки ніколи не
зітреться з моєї пам’яті, бо вона вказала мені ту стежку, яку я
шукала.

З нагоди славного ювілею хочеться побажати Анатолію
Миколайовичу якнайбільше світлих, радісних днів, наповнених
повагою і любов’ю близьких, колег по роботі, випускників ЛІТА!

Марія Львівна Лапішко,
декан факультету банківської справи

та інформаційних технологій
Львівського інституту банківської справи

Університету банківської справи
Національного банку України

Слово про Анатолія Миколайовича

Анатолій Миколайович належить до тих людей, про яких
кажуть, що це людина слова і діла, честі, совісті й обов’язку.
Фундатор кафедри банківської справи та кредитно-економічного
факультету КНЕУ і водночас метр банківської справи за останні
два десятиріччя в незалежній Україні. Учитель і наставник для
багатьох випускників і колег.

Це людина, яка реалізувала себе: порядна, інтелігентна, цілес-
прямована і послідовна, талановитий педагог-організатор, якого
люблять і поважають студенти, викладачі і практикуючі банкіри.
І разом з цим – турботливий і надійний сім’янин дома і у позаро-
бочому спілкуванні.

Анатолій Миколайович вміє вислухати і почути співрозмов-
ника. Мова його завжди виважена, небагатослівна, розрадна, не-
суєтна, без кон’юнктурного поспіху і хизування. І тембр голосу,
до якого прислухаються. Анатолій Миколайович вміє помітити
перспективу (не завжди видиму на сьогодні) і підтримати такий
перший порух і наступний рух. І вміє також дивитись повз бага-
тьох дурниць. Спілкування з Анатолієм Миколайовичем не тіль-
ки насичує інформацією та корисними порадами, а й спонукає до
філігранності поведінки і думок, навіть у дрібницях.
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Прийміть, шановний Анатолію Миколайовичу, найщиріші
вітання з нагоди Вашого ювілею. Добра, здоров’я, наснаги, ба-
дьорості, нових планів, радісних подій та здійснення особистих
мрій і задумів.

Володимир Вікторович Корнєєв,
доктор економічних наук, професор,

завідувач відділу фінансово-бюджетної політики
Науково-дослідного економічного інституту

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Слово до Майстра!

Учитель і Людина з великої літери – ось хто для мене Анато-
лій Миколайович Мороз! Знаний фахівець банківської справи,
провідний вчений, чуйний керівник, педагог – він дав путівку у
науку багатьом вітчизняним та зарубіжним науковцям, приклався
до формування цілої армії фахівців, котрі працювали і продов-
жують працювати у різних сферах фінансово-кредитної системи
країни. Знання та талант А. М. Мороза сповна проявились при
створенні національної грошової системи, розробці грошово-
кредитної політики держави.

Мені пощастило протягом багатьох років працювати поруч з
А. М. Морозом та вчитися в нього. Завжди захоплювали його оп-
тимізм, толерантність, демократичність, готовність прийти на
допомогу. Мало зустрічав людей, яких би так шанували і любили
в усіх куточках нашої Батьківщини.

Низький уклін тобі, Вчителю.
Ігор Богданович Івасів,

доктор економічних наук,
професор кафедри банківської справи КНЕУ

Людина великої мудрості!

Надзвичайно велику роль у професійному та особистому ста-
новленні людини відіграє її духовний наставник. В цьому плані
мені надзвичайно пощастило, тому що моїм науковим керівни-
ком, а згодом і науковим консультантом та моральним наставни-
ком став доктор економічних наук, професор Мороз Анатолій
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Миколайович – надзвичайно МУДРА ЛЮДИНА, толерантна, до-
брозичлива та високопрофесійна особистість.

Притаманні Вам велика присутність духу та енергійне устре-
мління, висока культура праці та спілкування, глибоке знання
справи, відвертість та справедливість, обов’язковість та принци-
повість, вміння обстояти переконання свої та кафедри благотвор-
но впливають на професійне становлення та зростання людини,
допомагають за будь-яких життєвих і робочих обставин побачити
об’єктивність та правдивість.

Спілкування з Анатолієм Миколайовичем дарує багато світла,
мужності, цілеспрямованості і життєвої сили, відкриває шлях
самовдосконалення, прояснює свідомість, зміцнює та окрилює
людину.

Я щиро вдячна Вам за те, що Ви так щедро даруєте свій та-
лант, життєвий досвід і вміння, за те – що допомогли відкрити
шлях самореалізації та професійного розвитку.

Варто жити так, як Ви! Варто заслужити таку Повагу, Вдяч-
ність і Любов, які маєте Ви.

З глибокою повагою та вдячністю,
Надія Петрівна Баріда,

кандидат економічних наук,
докторант кафедри банківської справи КНЕУ

Людина духовної сили
та професіоналізму

Анатолій Миколайович Мороз 30 травня відмічає своє
75-ліття. Знаменна дата – завжди приємний привід висловити
теплі слова своєму Вчителю.

Анатолій Миколайович йде по життю зі спокійною впевненіс-
тю і робить те, до чого має покликання і талант – допомагати лю-
дям. Віра в людей, віра в життя, віра в найкраще – таким є його
життєвий девіз. Анатолій Миколайович є найбільш непересічною
особистістю, з якою мені довелося зустрітися. Він – людина
видатної організованості, виняткової здатності безпомилково
виокремити головне, приймати правильні рішення. Тільки завдя-
ки глибокому почуттю особистої відповідальності він плідно
працює та виконує величезне навантаження.



29

На перший погляд Анатолій Миколайович може справляти
враження людини похмурої та суворої, але вже з перших хвилин
спілкування відчуваєш надзвичайно доброзичливого співрозмов-
ника. При спілкуванні з ним вражає, з одного боку, його просто-
та, а з другого – духовна сила, яку він випромінює. Інтелігентна
людина вирізняється високими вимогами, насамперед до себе,
здатністю покладати на свої плечі тягар вибору та відповідально-
сті, особистим прикладом сприяти елітаризації свого оточення,
піднесенню його моральності та духовності. Анатолій Микола-
йович є моральним авторитетом та людиною з високим коефіціє-
нтом продуктивності та творчості.

Мені завжди імпонувала в Анатолії Миколайовичі здатність
пояснювати складні економічні процеси простими, зрозумілими
словами, що, без сумніву, є ознакою справжнього професіонала.
Однак на першому місці завжди стоїть чуйність, душевність, а не
холодний інтелект. Він людина, яка вміє тримати слово, вміє йти
на особисті жертви заради справи. Анатолій Миколайович – це
людина високих вчинків, а робити вчинки – це, як відомо, приві-
лей сильних людей, тому що вони мають чим ділитися.

Його наукова, викладацька та організаторська діяльність гідно
оцінені його колегами та учнями. Творча та демократична атмо-
сфера у колективі кафедри сприяла пануванню інтелектуальної
свободи, відмови від стереотипів і формуванню нових світогляд-
них поглядів. За сприяння Анатолія Миколайовича, розширилася
та урізноманітнилася науково-дослідна проблематика та зміцни-
лася співпраця з іншими вузами та банками.

Анатолій Миколайович належить до тієї славної плеяди вче-
них, які самі робили велику науку і допомагали робити її іншим.
Важко переоцінити його особистий внесок у науку, в її організа-
цію, у створення дослідницьких колективів, нових наукових на-
прямків. Анатолій Миколайович є рідкісним нині феноменом
вченого та керівника-організатора, чиї ідеї стали інтелектуальним
надбанням сучасної економічної науки.

Анатолію Миколайовичу притаманне виняткове вміння працюва-
ти з людьми – жодна пропозиція не залишається поза його увагою.
Він завжди підтримає нову ідею, неупереджено оцінить роботу. Йо-
го увага до кожного, ентузіазм, працездатність створюють у колек-
тиві здорову та творчу атмосферу. Анатолій Миколайович охоче, із
задоволенням працює з молоддю. Під його керівництвом зросла ціла
плеяда молодих учених. Він володіє надзвичайно широким кругозо-
ром, йому властивий хоча і критичний, але доброзичливий погляд на
будь-які проблемні питання. Людина широкої ерудиції, автор пер-
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шого в Україні підручника з банківської справи, він і до тепер бере
активну участь у розвитку банківництва в нашій країні.

Наукова діяльність видатного вченого у галузі банківництва –
Анатолія Миколайовича надзвичайно багатогранна. Його досліджен-
ня завжди оригінальні та перспективні і завжди спрямовані на прак-
тичне використання. Кожну справу він робить творчо, енергійно,
сповна вкладаючи свій досвід та талант. Віддавати всього себе улюб-
леній справі, працювати не заради визнання і слави, а на благо науки
та людей, є характерною рисою Анатолія Миколайовича.

Слова мають межі, але не має межі у щирості почуттів, міст-
кості серця та душі. Небесної благодаті, невичерпного оптимізму,
здоров’я – на многії-многії літа!

Олена Володимирівна Боришкевич,
докторант, доцент кафедри

менеджменту банківської діяльності КНЕУ

Вельмишановний
Анатолію Миколайовичу!

Особисто мій трудовий і науковий шлях багато в чому склався
таким, як є, завдячуючи моєму науковому керівникові Анатолію
Миколайовичу Морозу. Впевнена, що такої ж думки всі його
аспіранти та докторанти, що вели науковий пошук під його кері-
вництвом та захистили дисертації. Людина чесна, порядна, над-
звичайно витримана й толерантна в особистому спілкуванні та
суспільному житті, він завжди знаходить потрібні аргументи для
спрямування наукового пошуку, для прийняття важливого рі-
шення в професійній діяльності. Його ім’я в сучасному вітчизня-
ному банківництві вже давно стало брендом, і стартова планка
встановлена ним для багатьох здається недосяжною. Але марку
треба тримати всім його науковим послідовникам. Головне
робити це на властивих нашому керівникові й наставнику
А. М. Морозу принципах: чесність, порядність, витриманість і
толерантність.

Тетяна Петрівна Остапишин,
доцент кафедри банківської справи КНЕУ
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Людині доброї душі…

Анатолій Миколайович Мороз, підтримуючи традиції вітчиз-
няної науки у стінах Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана, зумів сформувати на базі керо-
ваної ним кафедри наукову школу фахівців банківської сфери.

Створена ним школа банківської справи підняла величезний
пласт знань у науці управління, визначила напрями розвитку
банківництва в економічній системі України.

Анатолій Миколайович – невтомний науково-педагогічний
працівник вищої школи України. Праці професора А. М. Мороза
відомі не тільки в Україні, але й за кордоном. У його творчому
доробку співпраця з відомими вченими країн ЄС. Наукова школа
Анатолія Миколайовича Мороза – це більше 40 учнів, які захис-
тили під його керівництвом кандидатські і докторські дисертації,
і велика кількість випускників спеціальності «Банківська спра-
ва», які працюють у різних сферах економіки, займаючи посади в
органах державного управління, у великих вітчизняних міжнаро-
дних компаніях та організаціях.

Незмінно доброзичлива, завжди готова прийти на допомогу,
це цілеспрямована, ініціативна, діяльна людина, яка поєднує
кращі якості вченого педагога, вихователя, талановитого органі-
затора освіти.

Вчений, сповнений творчої наснаги та нових ідей, продовжує
працювати для розвитку вітчизняної економіки та розбудови
Української держави.

З глибокою повагою,
Михайло Іванович Крупка,

заслужений діяч науки і техніки України,
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка,
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