
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 Ідеальний чоловік 

Автори кінопроекту Буток Віктор Дмитрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Романтична комедія. Сучасно. Світ часто 

стає штучним, втрачається людськість 

разом з почуттями. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 1  

Актуальність теми 1  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2  

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Ідеальний чоловік 

Автори кінопроекту Віктор Буток 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

У молодої блогерши-перфекціоністки не 

складаються стосунки з чоловіками, і вона 

погоджується прийняти участь в проекті під 

назвою «Ідеальний чоловік», в якому роль 

чоловіка виконує бездоганний красень-

андроїд. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея сценарію доволі цікава, 

але “двіжок” історії дуже 

сильно нагадуэ 

минулорічний російський 

фільі «Не ідеальний 

чоловік» 

Актуальність теми 4 Стосунки між чоловіком і 

жінкою. Завжди актуально. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій написано на 

достатньо високому рівні. 

Цікаві, живі і доволі смішні 

діалоги і ситуації в яких 

опиняються головні герої.  

Усього балів: 11  
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Продовження додатка 4 

 

 

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 Ідеальний чоловік 

Автори кінопроекту Буток Віктор Дмитрович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Вульгарність накладена на цікаву тему 

робить не цікавою ні тему ні історію. Світ не 

описаний. Персонажі не натуральні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не нова 

Актуальність теми 3 банальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вивтрішення 

3 Це був би цікавий матеріал, 

як щоб не вульгарність. 

Усього балів: 9  

 

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 Ігрові фільми для широкої глядацької 
аудиторії 

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

 

Назва кінопроекту Ідеальний чоловік 
Автори кінопроекту Віктор Буток 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Романтична комедія в якій ми спостерігаємо 
за не звичним любовним трикутником - 
молодий чоловік, дівчина і робот, який має 
стати ідеальний чоловіком. Але чи існує 
взагалі ідеал до якого так часто прагнуть 
люди? І чи здатний ідеальний чоловік 
андроїд замінити живі емоції кохання? 
Проект має високий глядацький потенціал.  

Назва критерію Кількість балів 
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Оригінальний сюжетний 
задум, але згадується 
невдала комедія 
(Не)Ідеальний чоловік, яка 
вийшла в минулому році в 
РФ. 

Актуальність теми 4 Людство стрімко рухається 
в еру роботів-андроїдів. 
Сценарій розмірковує над 
питання спроможності 
заміни людини андроїдом у 
питаннях почуттів, в 
комедійному жанрі. 
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Продовження додатка 4

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

4 Драматургічна якість 
сценарію на достатньому 
рівні. Головні герої 
виглядають цікавими і 
правдоподібними..  

Усього балів: 10 

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Ідеальний чоловік 

Автори кінопроекту Віктор Буток 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Головні герої сценарію молодий вчений-

стартапер та популярна блогерка 

домовляються про суто ділові відносини, 

але згодом обидва відкриваються один для 

одного з неочікуваних для себе сторін і 

закохуються. Вдала спроба вітчизняного 

ромкому. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Чи може андроїд замінити 

людину у питаннях почуттів 

і кохання? Цікава і доволі 

оригінальна ідея. 

Актуальність теми 4 Пошук кохання, себе 

справжнього – шлях який 

проходять головні герої 

сценарію. Актуальність цієї 

теми завжди на високому 

рівні. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Драматургічна якість 

сценарію на доволі 

високому рівні. Головні 

герої цікаві і об’ємні.  
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Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 12  

 

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 фільми для широкої глядацької 

аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Ідеальний чоловік 

Автори кінопроекту Віктор Буток 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Кіновир» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Жанрова романтична комедія в якій головні 

герої допомагаючи один одному зробити 

робота “ідеального чоловіка”. Після 

начебто вдалої реалізації задуманого плану, 

головна героїня розуміє, що ідеальний 

чоловік, це той, хто по справжньому кохає, 

а не набір критеріїв і умов і що робот 

ніколи не замінить справжніх почуттів.  

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна і цікава ідея. 

Головні герої намагаються 

розробити робота 

“ідеального чоловіка”, але 

закохуються один в одного. 

Актуальність теми 3 Тема яка береться в майже 

кожному другому проекті.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Вправно написаний 

сценарій. Художня 

правдивість конфліктів та їх 

вирішення відповідає 

професійним критеріям. 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 11  

 

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. 

______________________________ 


