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ДОСТОВІРНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОЯВИ ФОТОГРАФІЇ 
В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ

У статті проаналізовано роль фотографії в забезпеченні достовірності інформаційних 
медійних матеріалів. З’ясовано, що візуальний чинник є визначальним у формуванні істин-
ності знання про факти, події та явища. Ця закономірність зумовлена психофізіолочною спе-
цифікою сприйняття зображень: швидкість, мобільність роботи мозку під час опрацювання 
візуальної інформації. Історично сформовані звичаєві правила побудови журналістських 
матеріалів за моделлю «текст+зображення» закріплюють за фотографією функцію під-
твердження факту або події, що відбулася. 

Важливий аспект дослідження – вплив сучасних комунікаційних технологій, інформацій-
них потоків, лібералізованого доступу до каналів комунікації верифікацію візуальної компо-
ненти публікацій. Доведено важливість у трактуванні змісту фотографії не лише тексту 
повідомлення, а й підпису під нею, який формує відповідні семантичні та емотивні контексти 
сприйняття і визначення рівня достовірності. 

Значну увагу зосереджено в дослідженні на особливостях використання стокових фотогра-
фій для ілюстрування подієвих новин. Актуалізовано проблему насиченості гіпервізуального 
простору стоковим зображальним контентом, який шаблонним, клішованим, іноді надміру 
емоційним контентом нівелює етичні і професійні стандарти використання ілюстративних 
або доказових матеріалів у журналістських публікаціях. Надмірний інтерес редакторів до 
стокових фотографій безпосередньо пов’язаний з проблематикою фейків і постправди як 
домінант руйнівних процесів інформаційного простору. Саме ці явища деструктивно вплива-
ють на рівень об’єктивності і достовірності як найважливіших властивостей інформацій-
них публікацій, які є визначальними для формування позицій та рішень реципієнтів.

Ключові слова: фотографія, стокова фотографія, достовірність, фейк, факт, 
 постправда. 

Постановка проблеми. Сучасний інформа-
ційний простір провокує до переосмислення 
сутності, властивостей інформації, передусім 
визначає актуальною проблему достовірності 
медіапублікацій. Такі феномени, як фейк, пос-
тправда, альтернативні факти, ставлять очевид-
ність об’єктивності, правдивості та істини під 
сумнів, надаючи перевагу ситуативним алгорит-
мам їх верифікації, аналізу і спростувань. Першо-
причини цього – в адаптації інформаційно-кому-
нікаційних технологій для масового використання 
і спрощення доступу до комунікаційний платформ 
авдиторіям, які раніше були пасивними спожива-
чами інформації: «безліч можливостей вислови-
тися потенційно дорівнює безлічі можливостей 
висловитися фальшиво» [7, c. 217]. Неконтрольо-
ване виробництво контенту провокує поглиблення 
проблеми верифікації і фільтрування інформації, 
особливо – довіри до її достовірності. Найбільше 
окреслених проблем виникає саме в сегменті візу-
ального контенту. Очевидність сучасного комуні-
каційного простору – насичення його безупинним 

виробництвом фотографій, доповнення текстових 
публікації недокументальними, недостовірними 
зображеннями. Відкриті ресурси пропонують 
у будь-якій незрозумілій ситуації використову-
вати стокові фото, зміст яких ситуативно автори 
тексту, редактори адаптують до його специфіки 
та потреб. Фільтрація та верифікація візуаль-
ної інформації часто стають неподоланною про-
блемою реципієнтів, які не володіють належним 
інструментарієм для якісного оцінювання візу-
альної інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема деструктивних процесів у медійному 
просторі, спричинених поширенням фейків, 
діпфейків та інших інформаційних симулякрів 
різнобічно досліджена в роботах українських 
та закордонних експертів (Д. Кулеба, Р. Горбик, 
Л. Макінтайр, Н. Шик та інші). Визначальна роль 
візуального супроводу у пізнанні рівня досто-
вірності та істинності інформації артикульована 
в дослідженнях сутності і природи фотографії 
(В. Беньямін, Р. Барт, А. Базен, С. Зонтаґ, Дж. Теґґ 
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тощо), її функцій у споживацькій культурі, форму-
ванні візуальних індустрій (П. Фрош) та здатнос-
тей семантичної інтеграції в рецепції текстових 
супроводів (В. Шноц, М. Баннерт, Е.Дж. Ньюман, 
Л. Чжан).

Постановка завдання. Пропоноване дослі-
дження покликане визначити медіакритичні 
та методологічні контексти проблеми достовір-
ності фотоінформації як важливого елемента 
інформаційних повідомлень медіа та з’ясувати 
шляхи її подолання. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
достовірності в сучасному інформаційному про-
сторі переходить із площини об’єктивності й без-
заперечності в площину суб’єктивних суджень 
та ідеологій. Апеляції до умовного балансу думок 
і свободи слова толерують особисті переконання 
як псевдодоказову базу для перевірки фактологіч-
ного матеріалу. Інтерпретація фактів на користь 
тієї чи тієї позиції/думки отримує пріоритет 
перед обґрунтованістю і беззаперечністю зна-
ння. Цей феномен у масових комунікаціях отри-
мав назву постправда, що позначає «обставини, 
у яких об’єктивні факти меншою мірою впли-
вають на суспільну думку, ніж апелювання до 
емоцій та особистих переконань» [8, с. 22]. Пре-
фікс «пост» вказує на новий світоглядний режим, 
в якому правда, істина і достовірність не є автори-
тетними та остаточними чинниками визначення 
якості та адекватності інформації. І сама ідея 
правди зазнає видозмін з огляду на соціокуль-
турні, інформаційно-комунікаційні обставини.

Традиційно функцію доказовості та істинності 
переймає на себе візуальний супровід журналіст-
ських повідомлень. Донедавна фотографія визна-
чала міру правдивості опублікованої інформації. 
Ця властивість пов’язана з техно-фізичною при-
родою знімка – фіксувати і відображати реальну 
дійсність, коли йдеться про документальне фото. 
Репрезентативну сутність фотографії осмислю-
ють семіотики. Ч. Пірс фотографію означує кате-
горією іконічних або індексальних знаків, що 
передбачає або пряме відображення і вказівку на 
предмет, або є ознакою, властивістю означува-
ного. У роботах В. Беньяміна, Р. Барта, А. Базена, 
С. Зонтаґ простежується переконання в тому, що 
фотографія має фізичний мінливий прототип, 
який вона зафіксувала/проінтерпретувала в пев-
ний момент дійсності. Як стверджувала С. Зонтаґ, 
«камера дійсно схоплює, а не просто тлумачить 
реальність, фотографія такою ж мірою – інтерпре-
тація світу, як живопис і малюнок» [18, с. 4]. Кон-
цепція Р. Барта актуалізувала індексальну при-

роду фотографії через її здатність інтегрувати 
загальне значеннєве поле культурних контекстів 
та індивідуальні інтровертивні досвіди спекта-
тора, в яких закумульована еманація зображу-
ваного об’єкта: «Конкретна фотографія дійсно 
не відрізняється від свого референта (того, хто 
на ній представлений), або, принаймні, вона не 
відрізняється від нього безпосередньо <…>: 
схоплення фотографічного означального не 
є неможливим завданням (професіонали з ним 
справляються), але воно потребує вторинного 
рефлексивного акту» [13, c. 5]. Ця концепція була 
частково виправдана для аналогової фотографії. 
Перехід на цифрові технології виключає наяв-
ність негативу як першоджерела, нівелює «тісне 
прилягання референта» (Р. Барт) і застерігає від 
очевидної документальності фотозображень.

Достовірність як властивість фото, на думку 
Дж. Теґґа, не збігається в історичній ґенезі цього 
феномену. Він убачає корені цієї проблеми в появі 
владних інституцій, які використовують фото 
з метою означення своїх повноважень. Дослід-
ник заперечує причиново-наслідкові та семан-
тичні зв’язки між знімком і об’єктом фізичної 
реальності, оскільки «цей зв’язок формується за 
допомогою селективного технічного, культурного 
й історичного процесу, у якому певні оптичні 
й технічні інструменти використовують для орга-
нізації досвіду й бажання, а також виробництва 
нової реальности – паперового образу, який через 
наступні процеси може в різні способи набирати 
значень» [11, с. 14]. Це дає підстави думати, що 
фотографія є вже новою реальністю, що має мате-
ріальний прояв, а істинність закодована в контек-
стах, в яких вона використовується і спрацьовує, 
маючи конкретну мету, ініційовану конкретними 
силами. Доказова цінність фотографії, за Дж. Теґ-
ґом, «є комплексним результатом історії і здійсню-
ється фотографіями винятково в межах певних 
інституційних практик і певних історичних відно-
син [11, с. 15]. Контекст анексує значеннєве поле 
фотографічного зображення, доказові зміст і місія 
якого визначається ресурсом владних повнова-
жень численних інституційних структур.

В епоху тотальних медіаманіпуляцій увага 
до супровідного візуального контенту повинна 
бути більш ніж прискіпливою. Сучасні техноло-
гії мають змогу створювати будь-який контент 
(візуальний, авдіальний, текстовий), який за 
своєю природою є фіктивним, але водночас здат-
ний вливати на рішення, що приймають реципі-
єнти на основі отриманої інформації. Наприклад, 
діпфейки – аудіовізуальний контент, сконстру-
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йований програмами штучного інтелекту. Екс-
периментальні дослідження засвідчують [3], що 
сучасні технології здатні генерувати гіперреаліс-
тичні фото, які не викликають сумнівів у глядачів 
стосовно достовірності існування зображуваної 
людини. Такі сучасні технології спричинюють 
засмічення інформаційного простору. Більше 
того, засоби створення діпфейків стають доступ-
ними всім, а дослідниця Ніна Шик наголошує, 
що ми знаходимося на ранньому етапі революції 
штучного інтелекту, яка повністю змінить пред-
ставлення реальності через ЗМІ: «У міру того, як 
синтетичні медіа стають повсюдними, ми повинні 
готуватися до світу, в якому чути і бачити більше 
не означає вірити» [16, с. 26]. Формуванню нових 
навичок медіаповедінки в умовах «інфокаліп-
сису» («ненадійна і небезпечна інформаційна еко-
система» (Н. Шик)) заважають несвідомі когні-
тивні упередження, притаманні людині, коли вона 
на віру сприймає авдіовізуальний матеріал, який 
рецептивно набагато простіший, ніж текстовий.

Важливо, що фото у взаємозв’язках із тек-
стом – це комбінація, яка передбачає інтенсифі-
кацію аналітичних, мнемонічних і рефлексивних 
модусів сприйняття інформації. Експеримен-
тальні дослідження засвідчують [17] важливість 
якості візуального супроводу як запоруки ефек-
тивної взаємодії читача з текстом. При чому 
прості, не деталізовані зображення знижують 
інтенсивність обробки тексту, а подеколи пере-
гляд ліквідує необхідність читання, на відміну 
від «вимогливих» фото, які разом із посиленим 
інтересом до перегляду стимулюють розуміння 
прочитаного. Дослідники зауважують, що «повер-
хова структура зображень впливає на струк-
туру ментальних моделей, і відповідно викорис-
тання візуалізації, що не відповідає завданням, 
може завадити побудові необхідної ментальної 
моделі» [17, c. 217]. У сучасних медіа важливу 
значеннєву роль відіграють не лише базові інфор-
маційні тексти, а й підписи до фото. Часто саме 
вони вибудовують контекстуальну домінанту для 
сприйняття візуального і вербального повідо-
млення. Наприклад, оперативне повідомлення 
про контрнаступ української армії у Харкові від 
26 березня 2022 року в різних виданнях супрово-
джується не однаковими фотосюжетами: «Новое 
время» – фото агентства Reuters з підписом «Оку-
панти руйнують українські населені пункти» [9]; 
«Лівий берег» – фото голови Харківської ОВА 
з Facebook [10]; Ліга. Новини – фото із сайту 
Харківської ОВА з підписом «Спалений під Хар-
ковом російський танк» [6]. Заборона на публіка-

цію актуальних візуальних матеріалів, які можуть 
завадити військовим операціям, відкриває можли-
вості для формування на основі супровідних фото 
різної фактологічної і водночас емотивної бази 
сприйняття повідомлення, тому інтерпретація 
зображення залежить від тексту. Вони разом залу-
чені в широкі дискурси, де боротьба за істинність 
не завжди буде на користь документальності і зна-
ченнєвій одновимірності зображення. Дослідники 
називають кілька чинників інтенсифікації ефекту 
правдивості за наявності ілюстративної, але не 
документальної фотографії у структурі новинного 
повідомлення: 1) достовірність як природна зако-
номірність фотографії; 2) фотографія як чинник 
спрощення семантичної обробки повідомлення 
через механізм когнітивної ефективності; 3) ство-
рення фотографією, хоча і не доказовістю, однак 
ілюзії істини [15, с. 94].

Денотативна фіксованість документальної 
фотографії, її фактологічна синергія із текстовим 
складником є протилежністю до семантичної від-
критості стокових фото, які часто використову-
ються як ілюстративний матеріал, на відміну від 
фотоінформації, автентичної події. Дослідник 
Пол Фрош називає потік стокових фото глобаль-
ною індустрією, «яка виробляє, просуває і поши-
рює фотографічні зображення для використання 
в маркетингу, рекламі, різноманітних редакцій-
них цілях, а також вже частіше для мультимедій-
них продуктів і дизайну веб-сайтів» [14, с. 14]. 
Комерційний успіх таких фотопродуктів прямо 
залежить від здатності зображення адаптуватися 
до різних значеннєвих контекстів. Ця полісемія 
виключає апеляцію до достовірності як кваліло-
гічної властивості фото, оскільки її завдання не 
відтворити, підтвердити, зафіксувати факт дій-
сності, а лише узагальнити цілі супровідного 
матеріалу та задекорувати його форму. Ілюстрація, 
яка не здатна за своєю суттю формувати смисли, 
оскільки передає «код без повідомлення» (Пол 
Фрош), апелює до поведінкових установок корис-
тувачів, сукупністю своїх експресивних траєкто-
рій ініціює когнітивні упередження, що розхиту-
ють межі між правдою і фікцією. Внаслідок цього 
виникає так званий ефект правдивості, коли без-
доказові фотографії «можуть спонукати людину 
вірити в істинність пов’язаного з нею твердження, 
не зважаючи на те, що фотографія не пропонує 
жодних діагностичних доказів істинності цього 
твердження» [15, с. 90]. У цьому контексті медіа 
можуть оперувати однаковими фотографіями 
під різними заголовками. Зокрема, зображення 
зі стоку Unsplash використане під у публікаціях: 
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Ми на порозі нової  пандемії? Як стійкість бак-
терій до антибіотиків може занапастити люд-
ство (Новое время, від 27 січня 2022 року) [9], 
Антибіотики не врятували дитину від пневмонії, 
бо бабуся-фармацевтка неконтрольовано призна-
чала їх раніше — докторка медичних наук (Гро-
мадське радіо, від 1 січня 2022 року) [1], «Тисячу 
за вакцинацію» на ліки: хто може витратити і коли 
(Кременець City, від 20 січня 2022 року) [12]. 
Фотографія у цих публікаціях виконує суто деко-
ративну роль, а її інтерпретація може змінюватися 
залежно від емотивного і семантичного дискурсів, 
закодованих у заголовках (композиційний акцент 
на висипаних в жменю пігулок може мати прихо-
ваний депресивний зміст).

Тотальність стокового зображального контенту 
своїм образним репертуаром конструює візуальне 
середовище, в якому «невидимість», «повсякден-
ність», а деколи емоційна заангажованість впли-
вають на медіаповедінку, сприйняття і розуміння 
інформації. Топові медіаконтексти (пандемія, 
війна) формують кардинально протилежні умови 
і ситуації перегляду, в яких когнітивні та емотивні 
реакції на стоковий контент зумовлюють при-
йняття рішень, стають частиною деструктивного 
психологічного досвіду. Буденність, звичність 
і клішованість стокових зображень, які фігуру-
ють в інформаційних повідомленнях, нагнітають 
проблему об’єктивності і достовірності журна-
лістських матеріалів, розмивання меж між етич-
ними і цільовими аспектами журналістських 
і рекламних проєктів. Стокові фото, як стверджує 
Р. Горбик, не репрезентують фрагмент дійсності, 
відтворений у новинному тексті, бо «не пред-
ставляють нічого реального, концентруючись на 
ідеях, образах, асоціаціях читача» [4]. Недостатня 
медіаосвідченість авдиторії позбавляє її інтересу 
до з’ясування джерел походження візуального 
супровідного матеріалу, який «володіє потужною 
ідеологічною перевагою перед іншими секто-
рами сучасної візуальної культури: невидимістю. 
Система виробництва і поширення цієї індустрії 
ефективно відгороджує її від кінцевих споживачів 
зображень, приховуючи переконання, інтереси 
і владні відносини, які допомагають формувати їх 
виробництво» [14, с. 18]. Гіпервізуальність сучас-
ного інформаційного простору частково завдячує 
цій імперії повсякденних образів, які своєю репре-

зентативною невиразністю іманентно формують 
візуальне середовище кожного медіакористувача.

По суті, стокова фотографія в медіапублі-
каціях є відображенням концепції Жана Бодрі-
яра про симулякри і симуляції, про світ «у 
якому дедалі більше інформації і дедалі менше 
смислу» [2, с. 117]. Декоративна і атрактивна 
функція недокументального візуального елементу 
повідомлення є відображенням процесів «інсце-
нування смислу», які закономірно нейтралізують 
змістову насиченість комунікації: «інформація 
розчиняє смисл і розчиняє соціальне в чомусь 
схожому на туманність, призначену зовсім не для 
зростання нового, а навпаки, для тотальної ентро-
пії» [2, с. 120]. Дезінформація та фейк, ізоляція 
правдивих і перевірених новин під тиском засилля 
альтернативних фактів, домінування вибору на 
користь недокументальних, вирваних з контексту 
та стокових фотографій провокують реципієнтів 
до упередженого оцінювання істинності повідо-
млення та особистого розуміння ситуації. 

Висновки і пропозиції. Сучасні медіа виму-
шені виборювати увагу авдиторії за рахунок атрак-
тивних форматів з пріоритетним використанням 
візуального контенту. Для фотографії акцентована 
роль «точки входу» в публікацію, її ілюстративна 
функція ототожнюється з миттєвою, прямою 
і чуттєвою фіксацією пріоритетності. У ритуалах 
повсякденної інформаційної діяльності людина 
має справу з нескінченною кількістю візуального 
контенту, в т. ч. з фотографіями. Більшість із них 
є стоковими фотографіями – своєрідним неви-
димим фоном інформаційного, розважального, 
рекламного контенту. Їхнім походженню, смис-
лам, цілям і цінностям не надають значення. Такі 
фотографії потрапляють в інформаційний потік, 
однак залишаються поза досвідом прискіпливої 
уваги реципієнтів. Результати досліджень засвід-
чують зниження аналітичної резистенції в реципі-
єнтів, які навіть побіжно оглядають ілюстративні 
фото або фіксують наявність класичної формули 
«фото+текст». Цей шаблон є своєрідним сигна-
лом переконливості і правдивості запропонова-
ної інформації, не потребує додаткових зусиль 
і потреб щодо перевірки на достовірність. Поси-
ленню цієї тенденції сприяє актуалізації перспек-
тивності досліджень різноаспектного викорис-
тання візуального контенту в медіапублікаціях.
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Lysenko L. I. TRUSTWORTHINESS AND FUNCTIONAL ASPECTS OF PHOTOGRAPHY IN 
INFORMATION MESSAGES

The article analyzes the role of photography in ensuring the authenticity of informational media materials. 
It was found that the visual factor is decisive in the formation of the truth of knowledge about facts, events 
and phenomena. This pattern is due to the psycho-physiological specifics of image perception: the speed 
and mobility of the brain processing when working through visual information. Historically, the rules for 
the construction of journalistic materials based on the «text+image» model have assigned the function 
of confirming a fact or an event that happened to a photograph.

An important aspect of the research is the influence of modern communication technologies, information 
flows, liberalized access to communication channels and verification of the visual component of publications. 
The importance in interpreting the content of a photograph is not only the text of the message but also 
the caption under the photo. The caption forms the appropriate semantic and emotive contexts of perception 
and determines the level of credibility.

Considerable attention is focused on the peculiarities of using stock photos to illustrate event news. The 
problem of the saturation of hypervisual space with stock imagery content was actualized. Stock images levelled 
the ethical and professional standards of using illustrative or evidentiary materials in journalistic publications by 
template, cliched and sometimes too emotional content. The excessive interest of editors in stock photos is directly 
linked to the problem of fakes and post-truths as the dominant destructive processes of the information space. It 
is these phenomena that have a destructive effect on the level of objectivity and credibility as the most important 
properties of informational publications that determine the formation of the positions and decisions of recipients.

Key words: photography, stock photography, truthfulness, fake, fact, post-truth.




