
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 повнометражні фільми художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Радість завтрашнього дня
Автори кінопроекту Автор сценарію та режисер-постановник

Битюцький Станіслав Васильович.
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Сучасне Українське Кіно”

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Психологічна історія, де головна героїня
живе своїм звичним життям, коли одного
разу вечір закінчується зовсім не так, як
вона очікувала - зустріччю з таємничими
людьми у масках та зникненням її хлопця.
За два роки вона опиняється у дуже схожій
ситуації, коли вона помічає те, що ніхто не
бачить. Відчуття дежавю наздоганяє її на
сходах - що ж означає це запаморочення?

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Цікава психологічна київська
історія, особисте емоційне
включення режисера,
пропрацьований проєкт - все це
варте уваги.

Актуальність теми 5 Сценарій розповідає про дівчину,
що має на меті бути щасливою та
як і усі інші, нести у майбутнє
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відбитки свого минулого.
Нетривіальність художнього
рішення допоможе знайти свого
глядача.

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

5 Сценарій достатньо
пропрацьований, у ньому
відчувається бекграунд автора,
його розуміння власної кіномови.
Читається цікаво.

Усього балів: 15

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.

______________________________



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 повнометражні фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Радість завтрашнього дня 

Автори кінопроекту Станіслав Васильович Битюцький 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія, гарно зроблений сценарій.  

Творчий склад знімальної групи уже 

зарекомендував себе, як такий що знімає 

якісний продукт.  Це повністю авторський 

продукт у якому уже на стадії сценарію 

простежується авторський підхід режисера. 

Сценарій гарно вибудований. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою 

Актуальність теми 5 Актуальність проблем 

людських відносин поза 

сумнівом  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Гарна та цікава історія 

історія. Жарновість 

витримано. Сценарій добре 

зроблено.  

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6ac2a46a3a-zayava_radist-zavtrashnogo-dnya_docx-2.pdf
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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. 

______________________________ 



 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні фільми художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Радість завтрашнього дня  

Автори кінопроекту Битюцький Станіслав Васильович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Сучасне Українське Кіно”  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Класний непередбачуваний проект. Має 

перспективу стати фестивальним хітом. При 

цьому беззаперечно матиме успіх у глядача.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна і буде 

цікавою для міжнародної 

аудиторії. 

Актуальність теми 4 Тема фільму несе 

узагальнену актуальність. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій написано 

професійно і не викликає 

сумнівів його готовність до 

екранізації.  

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 Ігрові повнометражні фільми художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Радість завтрашнього дня 
Автори кінопроекту Станіслав Васильович Битюцький 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея оригінальна але не відповідає категорії проекту. Це не 
зовсім авторське кіно. Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. Драматургічна якість сценарію на низькому 
якісному рівні, художня правдивість конфліктів та їх 
вирішення виглядають надумано. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея оригінальна але не відповідає 
категорії проекту. Це не зовсім авторське 
кіно. 

Актуальність теми 3 Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. 

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

3 Драматургічна якість сценарію на 
низькому якісному рівні, художня 
правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають надумано. 

Усього балів: 8  

 
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. 

______________________________ 


