
Додаток 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(перший етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Як змінити світ 

Автори кінопроекту Режисерка Оксана Іванюк, сценарист Олексій 
Овчаренко 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

ТОВ «Ай К’ю» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Як на ігрове осмислення теми кохання та смерті, цікаве 
рішення. На стику високого (масштаб задіяних понять) 
і низького (підкреслений бюрократизм) досягається 
комічний ефект. Динамічна дія з влучними акцентами. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Несподіване осмислення вічних тем. 
Перегук із підходом анімаційних фільмів 
“Думками навиворіт”, “Бебі Бос”. 

Актуальність теми 5 Тема актуальна 
Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 
художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення 

4 Хід дії інтригує; на успіх історії працює 
напруга в любовному трикутнику. 
Діалоги можна посилити, додати 
природного звучання. 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

_ 

 
 



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Як змінити світ  
Автори кінопроекту Іванюк Оксана Сергіївна  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ай К’ю»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Симпатична історія. Чергова фантазія на 

тему вищого розуму. З гумором. Дуже схоже 

на серіал «Чудотворці».  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея дуже сильно схожа на 

серіал «Чудотворці». А те, 

що головні герої винаходять 

«кохання» - трохи банально.  

Актуальність теми 2 Дуже узагальнені теми 

піднімаються у фільмі.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написано дуже 

добре. Але постійно 

присутнє відчуття, що ти це 

вже десь бачив.  

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 
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Продовження додатка 4 

 

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Як змінити світ
Автори кінопроекту Режисерка Оксана Іванюк, сценарист Олексій

Овчаренко
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ТОВ «Ай К’ю»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Потенційно хороше кіно, яке побудовано на комізмі
головних персонажей.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Оригінальна ідея
Актуальність теми 4 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

вибір стилю, опис головних героїв,
художня правдивість конфліктів та
їх вирішення

4 Єдине, що заважає сконцентруватися –
це діалоги, можливо з ними треба ще
працювати.

Усього балів: 13

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_

Експерт експертної комісії



Додаток 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(перший етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Як змінити світ  
Автори кінопроекту Іванюк Оксана Сергіївна  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Ай К’ю» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Молодий випускник, Макс, влаштовується 
на роботу і закохується у співробітницю 
Марину. Він намагається справити на неї 
враження своїми професійними знахідками, 
але все йде шкереберть, адже організація, 
де вони працюють, має свої хитромудрі 
методи і покликана змінювати світ. Але чи 
принесе робота Макса зміни на краще? І що 
саме можна вважати «кращим» для світу?	 
 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Так 

Актуальність теми 3 На тлі сучасної 
проблематики країни – 
виглядає як наукова 
фантастика. 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Дуже хочеться повірити 
героям, дуже… Екран 
покаже. 

Усього балів: 11  
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Продовження додатка 4 
	
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  
_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(перший етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Як змінити світ» 
Автори кінопроекту Режисер -постановник Іванюк Оксана 

Сергіївна  
Оператор-постановник Олексій Назарук  
Художник-постановник Марина 
Пшенічнікова  
Композитор Микита Моісеєв  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ай К’ю» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм для людей різного віку.  
Історія про випускника, котрий 
влаштовується на роботу і закохується у 
співробітницю Марину. Він намагається 
справити на неї враження своїми 
професійними знахідками, але все йде 
шкереберть, адже організація, де вони 
працюють, має свої хитромудрі методи і 
покликана змінювати світ.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 
 

Історія про кохання. 

Актуальність теми 5 Історія про кохання. 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Фільм для людей різного 
віку.  
Історія про випускника, 
котрий влаштовується на 
роботу і закохується у 
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співробітницю Марину. Він 
намагається справити на неї 
враження своїми 
професійними знахідками, 
але все йде шкереберть, 
адже організація, де вони 
працюють, має свої 
хитромудрі методи і 
покликана змінювати світ. 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та 
підписується експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. 
Підтвердження та реквізити особи - підписувача візуалізуються під час перевірки 
відповідного електронного підпису. 

______________________________ 
 
 


