
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 Неігрові телесеріали що створюються у 

міжнародній копродукції  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «УКРАЇНА ПОЗА КАДРОМ» 

Автори кінопроекту Маляренко Віктор Миколайович 

Княжицький Леонід Миколайович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Підприємство з іноземними інвестиціями 

у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія 

«НБМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Назріла ідея. Гарна розробка. Багато буде 

залежати від Ведучих та Гостей.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не нова але потрібна.  

Актуальність теми 5  Дуже актуально.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5  Гарна проробка серій, але 

зараз назва іде в розріз 

тому, що кожну тему ми 

таки бачимо в кадрі.  

Усього балів: 14  

 

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. 
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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 Неігрові телесеріали 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Україна поза кадром 
Автори кінопроекту Віктор Маляренко, Леонід Княжицький 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея розповідати про історію України через історії невідомих 
людей  не нова, але на мій погляд дуже цікава. Ідея проекту не 
нова. Тема проекту вже використовувалась у подібних 
проектах, але способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. Тема проекту є дуже актуальною та 
нагальною. До якості тритменту зауважень майже немає. 
Єдине чого не вистачає - так це самих українців через яких 
буде розповідатися історія (зазначено просто "гість") 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але 
способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. 

Актуальність теми 5 Тема проекту є дуже актуальною та 
нагальною. 

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

4 До якості тритменту зауважень майже немає. 
Єдине чого не вистачає - так це самих 
українців через яких буде розповідатися 
історія (зазначено просто "гість") 

Усього балів: 13  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача* 
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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/неігрові (документальні) телевізійні 
серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Україна поза кадром» 
Автори кінопроекту Віктор Маляренко, Леонід Княжицький, 

Андрій Кокотюха  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Підприємство з іноземними інвестиціями 
у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «Телерадіокомпанія 
«НБМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Попри те, що ідея серіалу про українську 
незалежність не є оригінальною, автори 
проекту побачили шпарину крізь яку можна 
справді цікаво дослідити згадану тему – це 
історії, які є тлом великих подій. Саме така 
візія неабияк імпонує даному серіалу, аби 
усвідомити який шлях пройшла Україна за 
всі ці роки. Також приємним фактом є 
помірний бюджет проекту, зважаючи на 
обсяг та на решту проектів, що мають 
подібну тематику. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Несподіваний кут зору на 
історію молодої України. 

Актуальність теми 4 Осмислення 
самоідентичності актуальне 
в усі часи.  

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

5 Певне новаторство та 
досить динамічний 
сценарій дають надію на 
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успішну реалізацію 
проекту.  

Усього балів: 14  

 
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 Неігрові телесеріали 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Україна поза кадром 
Автори кінопроекту Маляренко Віктор Миколайович 

Княжицький Леонід Миколайович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Підприємство з іноземними інвестиціями у 
формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «Телерадіокомпанія 
«НБМ»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

В цьому проекті приваблює спроба авторів 
оцінити події недавнього часу з різних боків. 
Також добре, що вони намагаються 
уникнути політичних уподобань. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  
Актуальність теми 5  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 
 

Усього балів: 15  

 
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 Неігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «УКРАЇНА ПОЗА КАДРОМ» 

Автори кінопроекту Маляренко Віктор Миколайович 

Княжицький Леонід Миколайович 

Кокотюха Андрій Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Підприємство з іноземними інвестиціями 

у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія 

«НБМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект пропонує поглянути на 30 років 

незалежності під побутовим та 

розважальним кутом  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея неодноразово 

з’являлася у різних 

телеформатах та на youtube 

Актуальність теми 2 Занадто багато проектів про 

минуле і дуже мало про 

сучасність і майбутнє  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Серіал має чіткий і 

зрозумілий формат, цікаві 

знахідки, добре виписані 

події. Вдала ідея з 

ведучими, які разом зі 

оздобленням студії 

подорожуватимуть у часі. 

Варто звернути увагу на 

художні та візуальні 

рішення, і, можливо, знайти 

додаткові засоби 
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розповідати історії, окрім 

студії, телехроніки та 

інтерв’ю з лайфами. 

Усього балів: 8  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


