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ародилася 26 травня 1982 р. в сім’ї Ірини Іванівни
(бухгалтер) та Геннадія Григоровича (водій). Ще в
школі виявляла схильність до аналітичних предметів, таких як «Алгебра», «Геометрія» та «Фізика». Своєрідним азартом вважала визначення причинно-наслідкового
зв’язку, пошук закономірностей.
Зацікавлення економікою виникло, коли мати, працюючи головним бухгалтером, одного разу принесла робочу документацію додому. Під час її перегляду в дівчини виникла
низка питань: «Як відображати та керувати господарськими
операціями?», «Як з огляду на цифрові таблиці робити висновки про стан підприємства і його можливості?» та ін.
У 1999 р., після закінчення школи із золотою медаллю,
М. Г. Гиря вступила на економічний факультет Запорізького
державного університету за спеціальністю «Облік і аудит»,
випускницею якого стала в 2004 р. Улюбленими предметами
в університеті були: «Бухгалтерський облік», «Інформаційні
системи і технологія обліку», «Ревізія і контроль», «Управлінський облік», «Економічний і фінансовий аналіз».
У 2004 р., згідно з університетським направленням, на
запит ПАТ «Запоріжсталь» почала працювати бухгалтеромревізором у ВСП «Запоріжсталь-продторг». Цей підрозділ
називає найкращим місцем кар’єрного старту. Невелика
управлінська структура, її багатопрофільність надала можливість випробувати себе в усіх сферах обліку. Підприємство займалося громадським харчуванням, роздрібною та
оптовою торгівлею, складським господарством (продуктові та промислові товари), а також виробництвом (хлібо
булочні вироби, напої) та переробкою овочів, що для
молодого бухгалтера є справжньою знахідкою щодо застосування отриманих знань на практиці: від первинних документів до формування балансу, звіту про фінансові результати,
декларації з прибутку і ПДВ. Проведення спільних звірок
розрахунків із приблизно 170 контрагентів дозволило познайомитися з багатьма цікавими людьми, професіоналами
у сфері організації приватного бізнесу, малих підприємств.
За два роки М. Г. Гиря вивчила всі можливі ділянки обліку підприємства і вже через три роки була заступником головного бухгалтера. Завдяки ґрунтовним університетським
знанням, а також активній життєвій позиції у 25 років керувала функцією обліку і звітності на підприємстві. Паралельно
займалася написанням та підготовкою до захисту дисертації.
Згодом, після швидкого професійного зростання
у сфері бухгалтерського обліку, настала стабільність і навіть
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своєрідний застій (2007–2010). Безпосередня практична
діяльність у сфері економічного аналізу, проектна та
управлінська робота були недостатніми для подальшого
розвитку. В 2010 р. Марина Геннадіївна зрозуміла, що потрібно щось змінювати. Внутрішнє відчуття завжди наштовхувало на думку, що це місце роботи — лише старт.
З’явився шанс змінити професію, але необхідно було відмовитися від посади керівника і почати все з самісінького
початку. Проте ризик був виправданий.
У 2010 р. перейшла працювати економістом в Управління комбінату ПАТ «Запоріжсталь». За рік освоїла діяльність у відділі планування виробництва, планування
і аналізу інших операційних витрат, планування і аналізу
собівартості. Такий досвід став визначальним під час підготовки та захисту в 2011 р. кандидатської дисертації за спеціальністю «Економіка, організація і управління». Цей захист
вважає перемогою над самою собою.
У 2013 р. стала начальником відділу аналізу допоміжних цехів Управління операційного аналізу фінансової дирекції. За активного сприяння підприємства щодо розвитку
молодих фахівців у 2010 р. взяла участь в науково-технічній конференції, де посіла І місце у секції «Економіка».
В 2011 р. була учасницею семінару з тематики «Бюджетування» в м. Києві.
У 2014–2015 рр. на базі Запорізької державної інженерної академії пройшла експрес-навчання за напрямами
«Агло-доменне виробництво» та «Інженерна механіка».
В 2014 р. навчалася в Корпоративному університеті «МетінвестХолдинг», після закінчення якого стала офіційним тренером
«Експерт з фінансів». У 2015 р. в Академії бізнесу EY отримала
диплом з міжнародної фінансової звітності «ДипІФР (рос)».
У 2013–2016 рр. брала активну участь у реалізації різних проектів щодо автоматизації бізнес-процесів, розрахунків ефективності для прийняття рішень, розвитку
персоналу, охорони праці.
У лютому 2016 р. розпочався масштабний проект «Виведення непрофільної функції з виготовлення лиття, запасних частин, оснащення та металоконструкцій в дочірньому
підприємстві ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод», у якому М. Г. Гиря була керівником напряму «Фінанси».
За чотири місяці вдалося організувати самостійне підприємство, зберегти колектив зі штатом 1021 працівник.
З 2016 р. до сьогодні обіймає посаду начальника
фінансово-економічного управління ТОВ «Запорізький
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ливарно-механічний завод». Зазначає, що успіху досягла
завдяки цілеспрямованості, наполегливості та працьовитості, а також сміливості досліджувати та пропонувати для
реалізації власні ідеї.
У 2017 р. очолювала екзаменаційну комісію на економічному факультеті Запорізького національного університету за спеціальністю «Облік і аудит». Зазначає, що
молоді й талановиті студенти показують високий рівень
знань, а найголовніше — бажання стати кваліфікованими
фахівцями.
Сьогодні Марина Геннадіївна не зупиняється на досягненнях, зокрема її планами на майбутнє є: реалізація проектів, пов’язаних із подальшим удосконаленням молодого
підприємства; розвиток персоналу з метою підготовки
кадрового резерву; передача особистого досвіду молодим
фахівцям. Вона сподівається, що її праця задля добробуту
молодих талантів увінчається плідними результатами та
вдячністю за цінні фахові знання. Своєю чергою, висловлює велику подяку своїм педагогам, керівникам і колегам,
а також сім’ї за терпіння й допомогу в усіх справах.
Запорізький національний університет подарував
М. Г. Гирі багато яскравих моментів у житті, познайомив
із хорошими та цікавими людьми, з якими і зараз активно
спілкується, надав вектор фахового розвитку.
Марина Геннадіївна анітрохи не шкодує про свій професійний вибір. Навіть навпаки, — вона все більше переконується в тому, що, так би мовити, інвестиції батьків
і педагогів були раціональними та через багато років лише
примножилися.
Нині візит до альма-матер нагадує їй про перші почуття, досягнення, зусилля, радісні моменти, мрії про майбутнє, безмежні можливості…
Зазначає, що навчання було надзвичайно цікавим, а педагоги — дещо своєрідними, із нестандартним підходом до
висвітлення матеріалу лекційних і семінарських занять.
Згадує викладача «Економіки», який постійно змушував
студентів мислити, спочатку самостійно формулювати економічні поняття, а потім порівнювати їх з уже наявними
в науці визначеннями, обговорювати різні думки і трактування. Після його семінарів не потрібно було перечитувати
та конспектувати підручники. Він вчив не боятися висловлювати власну думку.
Проте були й викладачі, зошити з лекціями яких можна
передавати у спадок, де записано багато цікавої інформації,
відібраної з різних джерел, структурованої, підкріпленої прикладами. М. Г. Гиря зошитами з IV і V курсу користувалася
в перші п’ять років своєї роботи, а також при написанні дисертації, передавала вдячним знайомим і дітям знайомих. Зошит зі «Статистики» на 90 аркушів, написаний каліграфічним
почерком, зберігає і досі, адже впевнена, що він обов’язково
стане їй у нагоді. Незважаючи на те, що Марина Геннадіївна
навчалася на «відмінно», в зошитах трапляються різні записи
викладачів: «Таблицу, прелесть Вы моя, надо составлять полную развернутую, а не контрабандную…». Здавалося б, зауваження, але зовсім нестандартне.
Викладач «Бухгалтерського обліку» дбала про студентів, як про власних дітей. Завдяки їй юні хлопці та дівчата
з усього потоку стали учасниками експерименту. В 2002 р.
набувала популярності Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, «заочними» членами якої були

студенти. Навчання організовувалося за програмою вивчення міжнародних стандартів фінансової звітності.
Дружно, після університетських пар, отримували додаткову освіту. Група, в якій навчалася Марина Геннадіївна,
склала чотири іспити і фактично всі успішно. Студенти
вже мислили в масштабах не тільки законодавства України, а й в умовах міжнародних методик. Через 12 років
обов’язковою умовою міжнародних стандартів, які діють
на багатьох підприємствах, є прийняття на роботу сертифікованих бухгалтерів. Зараз на ПАТ «Запоріжсталь»
і в групі «Метінвест» вітають наявність подібних сертифікатів. До того ж, роботодавці вкладають кошти в навчання
своїх співробітників.
М. Г. Гиря зазначає, що їй надзвичайно пощастило з викладачами, адже вони були справжніми майстрами своєї
справи. Особливу подяку висловлює:
–	педагогам О. Г. Черкашиній, Н. А. Бойко, Л. М. Шик,
В. Д. Збірному, В. П. Цуркану, Ю. Б. Скорняковій,
І. І. Колобердянку, В. З. Бугаю, О. Р. Саєнко;
–	випускникам 2004 р. групи 5169-2 та всьому потоку економічного факультету;
–	керівникам Т. Г. Кузьміній, Є. В. Голубовій, Ю. М. Козакевичу, О. В. Стьопкіну, О. В. Божко, Р. А. Божку;
–	колективам ВСП «Запоріжсталь-продторг», Управління
операційного аналізу фінансової дирекції ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Запорізький ливарно-механічний
завод».
У вільний час Марина Геннадіївна захоплюється читанням книг, танцями, полюбляє гратися з дітьми.
Виховує 15-річну доньку Крістіну, яка навчається
в 9-му класі. В цьому році вона закінчує школу англійської
мови «Гаудеамус», з п’яти років професійно займається танцями (сучасна хореографія), бере активну участь в житті
школи. Дівчинка народилася в 2002 р., коли М. Г. Гиря була
на ІІІ курсі Запорізького державного університету. Завдяки
родині, яка допомагала у вихованні доньки, їй вдалося продовжити здобувати знання на денному відділенні університету.
Життєве кредо: «Час не любить, коли його витрачають
даремно». Марина Геннадіївна веде активний спосіб життя,
бере активну участь в громадських заходах (на роботі, відвідування екологічних заходів з прибирання міста). Разом
із донечкою їздить на виступи по Україні та за кордон, а також піклується про батьків та родину брата.

Механічний цех ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»
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