
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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Шалені бджолярі 

Автори кінопроекту Режисер - Кузьменко Ярослава Василівна 

Сценарист - Комаровський Олексій 

Валентинович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП 

ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект викликає багато запитань передусім 

тому, що змонтована версія фільму вже 

розсилається по фестивалях.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Вже на етапі синопсису 

зчитується банальність 

задуму, яка, нажаль, 

знаходить підтвердження в 

реалізованому сценарії. 

Актуальність теми 1 Вкрай негативне 

змалювання східних 

областей України є 

небажаним та просто 

небезпечним, зважаючи на 

актуальну політичну 

ситуацію в Україні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

1 Сценарій написано 

примітивно, з оціночними 

судженнями, жартами, за які 

соромно. Персонажі 

однобокі, погано 
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розроблені, не викликають 

симпатії. Дуже сумнівний 

ідеологічний аспект стрічки. 

Усього балів: 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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Шалені бджолярі 

Автори кінопроекту Режисер - Кузьменко Ярослава Василівна 

Сценарист - Комаровський Олексій 

Валентинович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП 

ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій є не банальним, винахідливим і 

сповненим оригінальних ідей, що 

підтверджується наданим тизером. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея стрічки загалом має 

право на існування, її 

розробка та інтерпретація є 

дуже перспективними. 

Актуальність теми 5 Спроба осмислити соціальні 

процеси в нашій країні у 

оригінальний та не 

банальний метод. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Добре написаний сценарій, з 

вдалим вибором теми та 

стилю. Дотепні жарти. 

Усього балів: 14  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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 (для широкої 
глядацької аудиторії) 

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

 

Назва кінопроекту Шалені бджолярі 
Автори кінопроекту Режисер - Кузьменко Ярослава Василівна 

Сценарист - Комаровський Олексій 
Валентинович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП 
ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Бджолярство як центральний елемент 
сюжету є, напевно, найвдалішою знахідкою 
авторів проекту. Прикро, проте всі інші 
елементи є досить банальними і вторинними, 
не викликають зацікавлення і збавляють 
інтерес до історії по мірі занурення у неї. 

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Сеттінг, описаний у 
синопсисі, загалом викликав 
зацікавленість, але 
фактично автори самі не 
зуміли скористатися з 
власних хороших ідей і 
якісно їх реалізувати. 

Актуальність теми 1 Зображати Україну та події 
в ній в настільки 
негативному контексті – 
вкрай недоречно для нашої 
держави. 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 

1 Незважаючи на певні вдалі 
комедійні моменти, загалом 
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героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

сценарій побудовано на 
передбачуваних штампах та 
однобоких героях, які не 
викликають симпатії і з 
якими важко себе 
зідентифікувати. 

Усього балів: 5 

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 (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ШАЛЕНІ БДЖОЛЯРІ 

Автори кінопроекту Кузьменко Ярослава Василівна, 

Комаровський Олексій Валентинович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП 

ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Герої, які ненавидять Україну розмовляють 

українською? Для посилення конфлікту не 

експлуатувалась тема Донбасу? Антагоніст 

не , його дії залежать від обставин і він стає 

комедійним.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Роудмуві буде цікавим 

Актуальність теми 4 Експлуатація теми Донбаса, 

але тема ширше, ідея 

виручає 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Читається легко, як комедія. 

Є питання до  персонажу 

антогоніста 

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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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.  

______________________________ 



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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Шалені бджолярі 

Автори кінопроекту Режисер - Кузьменко Ярослава Василівна 

Сценарист - Комаровський Олексій 

Валентинович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП 

ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На етапі синопсису здавалося, що проект 

може бути досить дотепною комедією 

положень, але безпосередня реалізація 

задуму у сценарії виявилась набагато 

сильнішою за початкову ідею. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Здається, що від самого 

початку автори знали, до 

чого йшли: саме тому за 

героями дуже цікаво 

спостерігати. 

Актуальність теми 4 Сценарій змальовує наш 

соціум провінційними 

фарбами, і персонажі є 

репрезентативними для 

широкого загалу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Смішні діалоги та не 

примітивні персонажі, 

присутність дійсно 

смішних, дієво привабливих 

та винахідливих ситуацій 
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загалом справляють веселе 

враження від сценарної 

майстерності авторів. 

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. 

______________________________ 
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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 (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ШАЛЕНІ БДЖОЛЯРІ 

Автори кінопроекту Кузьменко Ярослава Василівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП 

ПРОДАКШН" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Тема досить актуальна, але трохи 

поверхово реалізована. Все подається 

інформативно, ніби спостереження людини, 

далекої від подій. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2  

Усього балів: 6  

 

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. 
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______________________________ 


