
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 ДОСКОНАЛИЙ РОМАН
Автори кінопроекту Свириденко Єлизавета Сергіївна
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДЕКС
ФІЛМ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Потенційно хороша жанрова історія, яка могла би бути
цікавою глядачам. Якби доопрацювати діалоги і
поправити структуру.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Ідея  оригінальна
Актуальність теми 3 Тема  є актуальною
Драматургічна якість сценарію:

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

3 Діалоги іноді вибивають від
сприйняття і співпереживання, цікаво
спостерігати за героями і їх
мотивацією, цікавий фінал, але
розтягнутий і дещо за змістом пояснює
суть сюжету.

Усього балів: 10

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 ДОСКОНАЛИЙ РОМАН  
Автори кінопроекту Свириденко Єлизавета Сергіів̈на 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Мені сподобалося. Авторові доведеться 

прикласти чимало зусиль, аби зробити 

якісний проект. В сценарії неочікувана 

кінцівка і лише вона є цікавою.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава фантазія на тему 

креативності. 

Актуальність теми 3 Не впевнений, що тема 

твору є актуальною. Але 

проект є незвичним і це його 

великий плюс.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Цікаво прописана остання 

сцена сценарію.  

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
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_________________ 
* 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 ДОСКОНАЛИЙ РОМАН 

Автори кінопроекту Свириденко Єлизавета Сергіївна  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ  «ПРОДЕКС ФІЛМ» 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 
Видавець-невдаха отримує геніальний 
рукопис невідомого автора, і поспіхом 
вирушає в карпатську глушину на 
пошуки письменника-самородка, щоб 
негайно укласти контракт на майбутній 
бестселер.  

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Подорож у Карпати у 

пошуках Автора. 

Неочікувана розв’язка. 

Усього балів: 15  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 
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* 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 «Досконалий роман» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Свириденко 

Єлизавета Сергіївна  
Оператор-постановник Богдан Гайдаш 
Художник-постановник Анастасія 
Одинцова  
Композитор Сергій Кост  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОДЕКС ФІЛМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія нагадує глядачам, що потрібно 
пам'ятати про сутність, а не лише звертати 
увагу на те що на поверхності.   

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія про те, що варто 
дивитися глибше, а не лише 
звертати увагу тільки на те, 
що зверху.   

Актуальність теми 4 Історія про те, що варто 
дивитися глибше, а не лише 
звертати увагу тільки на те, 
що зверху.   

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

4 Історія нагадує глядачам, 
що потрібно пам'ятати про 
сутність, а не лише звертати 
увагу на те що на 
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поверхності.  У випадку 
нашого головного героя – 
ним керує лиже майбутня 
фінансова вигода. 

Усього балів: 12  

 
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. 

______________________________ 



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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ДОСКОНАЛИЙ РОМАН 
Автори кінопроекту Свириденко Єлизавета Сергіївна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Такий шикарний початок, але фінал історії геть розчарував 
своєю передбачуваністю. Трохи важко читати діалоги, адже 
вони написані літературною мовою, а не розмовною. В цілому 
- можна допрацьовувати 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея не нова, але спосіб донесення своєї думки 
автором оригінальний 

Актуальність теми 3 Ідея не акуальна 

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

3 Сценарій треба допрацювати у діалогах 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
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. 
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______________________________ 



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 ДОСКОНАЛИЙ РОМАН
Автори кінопроекту режисерка Свириденко Єлизавета Сергіївна, сценарист

Баженов Сергій Олександрович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДЕКС
ФІЛМ»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Далека від реальності, проте куменда, до певної міри
метафорична історія про “роздвоєність” митця.
Кінопроєкт може отримати хороше втілення у вигляді
дотепної і місцями дошкульної трагікомедії, якщо
посилити динаміку, попрацювати над репліками героїв.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Задум несподіваний, інтрига
тримається

Актуальність теми 2 Використано мотив подорожі за
бажаним результатом, у якій
очікування руйнуються. Тема
творчості загалом цікава, але в такому
виконанні знецінюється

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

3 Діалоги потребують посилення.
Персонажі подеколи аж надміру
поверхневі, навіть як на очікуваний
комічний ефект.

Усього балів: 9

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 ДОСКОНАЛИЙ РОМАН 

Автори кінопроекту Свириденко Єлизавета Сергіївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Непоганий проект, але ще є ще над чим 

працювати. Дуже необачні були репліки 

персонажів.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 - 

Актуальність теми 3 - 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 -  

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не 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. 

______________________________ 


