
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 Steff/Штеф 

Автори кінопроекту Режисер, автор сценарію - Олександр 

Денисенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Непрості теми війни, громадянського боргу 

та особистого щастя переплелися у цій 

історії. І хоча рішення зробити центральною 

постаттю жінку є цікавим і схвальним, саме 

по собі воно не здатне компенсувати дещо 

графоманського, вульгарного характеру 

історії (хоч ці ослаблюючи аспекти 

сценарію авторам майже вдалося приховати 

за історичними декораціями). 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Розказати про буремні 

історичні події із 

центральним персонажем-

жінкою – актуальне і 

сміливе рішення. 

Актуальність теми 2 Проект є цікавим, але 

занадто специфічним з 

огляду привабливості для 

широкого загалу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

3 Автори здійснили ретельну 
роботу щодо вивчення 
історичного контексту і 
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 
детально відобразили це у 
сценарії. Проте загалом 
історія справляє розмиті 
враження – цікава у деталях, 
вони не утворює цілісності 
посилу, розпадається на 
окремі шматки і викликає 
стійке відчуття 
перенавантаженості. 

Усього балів: 8  

 

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 Steff/Штеф 

Автори кінопроекту Режисер, автор сценарію - Олександр 

Денисенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Чергове, хоч і вельми оригінальне 

прочитання історичних подій України. 

Незрозуміла відповідність сценарію та 

меседжів, озвучених в режисерському 

баченні. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Центральний персонаж 

додає в цілому стандартній 

історії певного 

нестандартного присмаку. 

Актуальність теми 2 Специфіка історичного 

фікшену вимагає дуже 

цікавої інтерпретації, аби 

заангажувати публіку; в 

даній історії цього не 

вдалося досягти. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Безумовно, авторами 

пророблена велика 

дослідницька робота, але їх 

довигадки і особистий 

погляд на певні події 
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послабили загалом непогану 

заявку. 

Усього балів: 8  

 

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 Steff/Штеф 

Автори кінопроекту Режисер, автор сценарію - Олександр 

Денисенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сценарій дивним чином поєднує маскулінну 

атмосферу і графоманію, що в симбіозі з 

вибором головного персонажа та заявами, 

задекларованими у режисерському баченні, 

залишають змішані та незрозумілі емоції. 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Жіночий персонаж, 

подорожуючий по 

жорстокому чоловічому 

світу – цікава стартова точка 

для розвитку історії. 

Актуальність теми 2 Тема стрічки досить 

специфічна і навряд буде 

цікава для широкого загалу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Сценарій, хоч і має окремі 

вдалі елементи, загалом 

справляє враження 

перенасиченості подіями і 

загального смислового і 

драматургічного 

перенавантаження. 
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Усього балів: 7 

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 «Steff/Штеф» 

Автори кінопроекту Олександр Денисенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

На якому боці залишитись, достовірність чи 

вигадка, це трохи збиває. Конфлікти 

працюють, але обставини (типу Мессінга) не 

роблять їх переконливими.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея цілком зрозуміла. Але 

не вражає оригінальністю. 

Актуальність теми 3 Ціна свободи завжди 

актуально 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Обставини іноді 

фантастичні, важко 

повірити в достовірність. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
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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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Steff/Штеф 

Автори кінопроекту Режисер, автор сценарію - Олександр 

Денисенко 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія є комплексною та масштабною і 

вимагає такого ж комплексного і 

масштабного підходу до реалізації; існують 

сумніви, що автори фільми розуміють, як 

все це може бути втілено на практиці.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Воєнно-пригодницька 

драма із нетиповим героєм і 

великою насиченістю 

різноманітними подіями.  

Актуальність теми 2 Персонажі та події стрічки 

можуть бути цікаві для 

обмеженого кола глядачів. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій сповнений 

цікавими історичними та 

побутовими деталями, і 

окремі сюжетні елементи 

також видаються досить 

оригінальними; проте 

поєднані загальним плином 

сюжету, у цілісності вони, 

нажаль, не спрацьовують. 
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Усього балів: 7  

 

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 Олександр Денисенко 

Автори кінопроекту «Steff/Штеф» 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Створення позитивної героїні в сучасному 

українському кіно – необхідність контексту 

сучасної України. Тим більше, на основі 

історичних подій, ще й в такому 

захопливому жанрі – шпигунський 

бойовик, історичний фікшн, містика.  
 

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 

 

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. 

______________________________ 


