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Народився 5 жовтня 1955 р. у м. Хмельницькому. 
У рідному місті здобув середню освіту. Точні 
науки посіли важливе місце в житті Анатолія 

Степановича ще у шкільні роки, — він із великим ен-
тузіазмом поринав у надзвичайно складний, проте дуже 
цікавий світ рівнянь, задач, формул, інтегралів, теорем… 
Тому вирішив, що у майбутньому неодмінно повинен 
працювати в економічній сфері — одній із найважливі-
ших галузей будь-якої країни сучасного світу.

Упродовж 1973–1976 рр. проходив дійсну військову 
службу в лавах Радянської Армії.

Свій трудовий шлях Анатолій Степанович розпочав 
робітником на заводі «Катіон». Він знав, що для того, 
аби досягти бажаних результатів потрібно постійно 
вчитися та наполегливо працювати, відкриваючи омрі-
яні професійні горизонти.

У 1977 р. вступив на інженерно-економічний фа-
культет Хмельницького технологічного інституту по-
бутового обслуговування, поєднував навчання із робо-
тою. Ще будучи студентом, А. С. Мороз брав активну 
участь у громадському житті інституту, виявляв неа-
биякі організаторські здібності. Пізнаючи усі тонкощі 
обраної професії, він зрозумів, що має стати професіо-
налом своєї справи, а для цього слід запастися терпін-
ням і виявити старання, щоби посіяне насіння знання 
неодмінно дало хороші сходи. Роки старанного, ці-
леспрямованого й неперервного навчання дали йому 
 безцінний багаж знань, умінь і навичок, які стали міц-
ним фундаментом для побудови подальшої професій-
ної кар’єри.

Після закінчення навчання Анатолію Степанови-
чу  запропонували залишитися працювати в рідному 
виші — очолювати профком студентів та аспірантів.

У 1982 р. був призначений на посаду заступника го-
ловного бухгалтера, а через два роки — головного бух-
галтера Хмельницького технологічного інституту по-
бутового обслуговування.

У рідному виші працював десять років, з яких сім 
очолював бухгалтерію інституту. У листопаді 1991 р. 

йому, як досвідченому фахівцю й умілому керівнику, 
запропонували працювати головним бухгалтером у 
Державному університеті «Львівська політехніка».

З листопада 2000 р. і до сьогодні А. С. Мороз обіймає 
посаду проректора з економічних питань — головного 
бухгалтера Львівської політехніки.

Наукові інтереси Анатолія Степановича зосередже-
ні на фінансово-економічній галузі, зокрема він дослі-
джує роль економічних кадрів на підприємництві, про-
блеми та шляхи розвитку підприємництва.

Є автором 26 наукових праць, серед яких моногра-
фія «Управління ресурсним забезпеченням промисло-
во-фінансових груп» (2007), навчальні посібники «Бух-
галтерський облік» та «Контроль і ревізія» (2004), 24 
наукових статті.

У 2010 р. А. С. Морозу присуджено науковий ступінь 
кандидата економічних наук. У 2011 р. присвоєно вче-
не звання доцента.

За багатолітню сумлінну працю та високий профе-
сіоналізм Анатолій Степанович відзначений низкою 
державних нагород Міністерства освіти і науки Укра-
їни, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2000), нагрудними знаками «Відмінник освіти Украї-
ни» (2005) та «Петро Могила» (2005). У 2006 р. А. С. Мо-
розу присвоєно почесне звання «Заслужений праців-
ник освіти України». У 2009 р. Академією педагогічних 
наук України відзначений нагрудним знаком «Ушин-
ський К. Д.»

У 2014 р., згідно з Наказом Президента України, на-
городжений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

А. С. Мороз головним локомотивом свого життя 
вважає працю. Він досяг значних успіхів у професійній 
діяльності, пройшовши довгий і тернистий шлях осо-
бистісного становлення.

Анатолій Степанович вважає, що «у здоровому 
тілі — здоровий дух», тому весь вільний час, якого в 
нього, на жаль, небагато, присвячує спорту — мистецт-
ву досягнення нових вершин, самодисципліни, само-
розвитку, постійного вдосконалення…
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