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Концептуальні положення сталого соціально-економічного розвитку, 

проголошені на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., передбачають 

створення ресурсозберігаючих екологічно безпечних виробництв, основу яких 

складають ефективно діючі хіміко-технологічні системи. Серед найважливіших 

завдань є раціональне використання природних ресурсів, впровадження 

екологічно чистих технологій, виробництв, які працюють по замкнутому циклу. 

Однією з найбільш актуальних глобальних екологічних проблем є 

проблема антропогенного забруднення водного басейну. За даними звіту групи 

експертів ООН вже на початку 2000 р. регулярного доступу до чистої прісної 

води не було більш, ніж у 1,1 млрд. чоловік. За існуючого рівня народжуваності 

до 2050 р. в силу обмеженості водних ресурсів планети майже половина 

жителів планети буде страждати від нестачі води. Забруднення природних вод 

завдає суттєвої шкоди як природі, так і економіці. Відбуваються серйозні, 

нерідко, незворотні зміни в розвитку біогеоценозів водних об’єктів, 

скорочуються їх біологічні ресурси. Забруднені водні джерела нерідко стають 

зовсім непридатними для господарсько-питного і промислового 

водопостачання, зрошення сільськогосподарських угідь, рибного господарства. 

Особливо серйозною є екологічна обстановка в регіонах з розвиненою 

промисловою інфраструктурою. Значну шкоду природному середовищу 

наносять розміщені багатокомпонентні утворення із значними відходами 

виробництва та споживання, які викликають прогресуючу техногенну 
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деградацію природних комплексів [1].  

Істотна частка в загальному забрудненні природних вод належить 

текстильній промисловості і особливо фарбувально-оздоблювальним 

виробництвам текстильних підприємств. Екологічні проблеми фарбувально-

оздоблювальних виробництв пов’язані з їх хіміко-технологічною природою, яка 

передбачає використання в основній технології великої кількості хімічних 

речовин, з нераціональною організацією систем водного господарства, з 

відсутністю в технологічних процесах замкнутих водообернених циклів. 

Вирішення цих проблем неможливе без технічного переоснащення текстильних 

підприємств, що, в свою чергу, передбачає проведення наукових досліджень з 

метою розробки і створення найкращих технологій в галузі охорони 

навколишнього середовища та раціонального використання природних 

ресурсів. 

Досвід вирішення екологічних проблем текстильного та швейного 

виробництва інших країн є дуже важливим для українських підприємств 

подібного профілю. Не так давно в Україні з’явилася мережа одного з 

найпопулярніших турецьких брендів «LС Waikiki» [2].  

«LC Waikiki» – турецька компанія-рітейлер одягу для всієї родини. 

Торговельна мережа компанії складається з 787 магазинів у 36 країнах світу. 

Назва компанії походить від гавайського пляжу Вайкікі і заголовних літер 

словосполучення «Les copains» (фр. друзі) [3]. Компанія «LC Waikiki» була 

заснована у Франції в 1985 р. модельєром Жоржем Амуялом. Незабаром він і 

його партнер почали співпрацювати з турецькою швейною компанією «Taha 

Tekstil», яка потім перетворилася в «Taha Grup» і в 1997 р. заснувала бренд «LC 

Waikiki». У тому ж році в Туреччині запрацював 21 магазин «LC Waikiki», і 

число брендових магазинів зростало з кожним роком, і у підсумку 380 

магазинів «LC Waikiki» працює в 71 провінції Туреччини [4]. 

Перший закордонний магазин «LC Waikiki» відкрився в Румунії в 2009 р. 

Потім компанія вийшла на ринки Азербайджану, Албанії, Білорусі, Болгарії, 

Боснії і Герцеговини, Грузії, Єгипту, Іраку, Ірану, Казахстану, Косово, 

Македонії, Марокко, Молдавії, Польщі, Росії, Саудівської Аравії, Сирії, 

України, Киргизії. Також планується вихід в країни Перської затоки [5] і на 

інші ринки [6] Торговельна мережа «LC Waikiki» до квітня 2018 р. відкриє сім 

магазинів: в Києві, Львові, Херсоні, Харкові та Вінниці [7].  

У 2011 р. компанія стала лідером турецької роздрібної торгівлі готовим 

одягом. З травня 2014 р. по січень 2016 р. за допомогою «1С: Роздробу 8» для 

Білорусі були автоматизовані і запущені в роботу 10 магазинів компанії. До 

2023 р. «LC Waikiki» планує стати однією з трьох найуспішніших компаній в 

Європі у сфері роздрібного продажу одягу [8]. 

Бренд «LC Waikiki» користується попитом у споживачів завдяки 

прийнятному ціновому діапазону та якості одягу. Разом із тим, однією із 

переваг бренду «LC Waikiki» є виробництво екологічно чистих виробів, які 
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нешкідливі для здоров’я і навколишнього середовища. У компанії є спеціальні 

лабораторії в Туреччині, Бангладеш і Китаї, які займаються контролем якості 

продукції. Кожен день, в кожній з лабораторії здійснюється сотні екологічних 

тестів. «LC Waikiki» – це єдиний бренд у якого є власні лабораторії з контролю 

за екологічністю власної продукції. У виробництві не використовуються хімічні 

речовини, заборонені законодавством, і ті, які завдають шкоди навколишньому 

середовищу. Особлива увага приділяється дитячому одягу. Всі товари для дітей 

від 0 до 14 років виготовляються відповідно до Європейських стандартів.  

На підприємстві застосовуються тести якості власної продукції. В 

компанії запроваджено випуск продукції під девізом «Good Dressing Everyone». 

Протягом року команда професіоналів працювала над розробкою важливих 

етапів контролю виробничих процесів. У лабораторіях «LC Waikiki» 

проводяться в середньому 1500 екологічних випробувань в день. «Екологічні 

тести» відносяться до потенційно небезпечних хімічних випробувань.  

Безпека продукції «LC Waikiki» є пріоритетом у діяльності компанії. Так 

споживачам запропоновано колекцію органічної бавовни для новонародженого 

немовляти від «LC Waikiki». Особливу увагу приділяють безпеці дитячого 

одягу. Компанія забезпечує безпечні умови застосування, зазначені в 

Стандартах безпеки дитячого одягу, специфікації для захисту дітей від усіх 

видів нещасних випадків, зокрема таких як задуха. Запобіжними засобами для 

забезпечення здоров’я та безпеки дітей і немовлят, та уникнення ризиків, які 

можуть виникнути під час експлуатації виробів «LC Waikiki», вважаються 

застосування передових матеріалів та аксесуарів цієї групи продукції. Через 

значну увагу до безпеки дитячих виробів на підприємствах проводяться 

навчання, як для співробітників, так і для постачальників. В дитячому 

асортименті: 

а) не використовуються клейкі намистини у виробах для дітей у віці до 1 

року;  

б) ретельно підбираються компоненти, які може проковтнути дитина 

(особлива увага звертається на їх міцність на розрив); 

в) використовуються натуральні волокна та безпечні блискавки. 

Виробництво виробів, які не завдають шкоди здоров’ю людини і 

навколишньому середовищу, а також забезпечують споживачів екологічними 

товарами завжди було основною метою бренду «LC Waikiki». Так, у 2016 р. 

21 000 моделей піддали 307 000 екологічних випробувань.  

Компанія працює з виробниками, які мають намір виробляти тільки 

екологічну продукцію. З цією метою «LC Waikiki» опублікувала Довідник 

щодо гармонізації екології, щоб усі постачальники мали екологічні і хімічні 

параметри сумісні зі стандартами «LC Waikiki». Компанія інформує 

постачальників про її екологічну політику, пов’язану із турботою про здоров’я 

потенційних споживачів. У разі виникнення будь-яких ризиків, що загрожують 

здоров’ю споживачів і безпеці виробів, на підприємствах здійснюються 
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коригувальні та запобіжні дії, регулярно проводиться оцінка ризиків стосовно 

продукції компанії відповідно до здоров’я споживачів і потенційних збитків 

для навколишнього середовища. При дотриманні загальноприйнятих правил у 

всіх оцінках і дослідженнях відстежується відповідність стандартам «LC 

Waikiki». В компанії розроблені власні стандарти, що відповідають світовим 

нормам. 

Незалежно від того, чи присутні заборонені хімічні речовини у виробах 

систематично проводиться тестування на дослідних і після-продажних зразках. 

Компанія не продає продукцію, яка може завдати шкоди здоров’ю людини, 

якщо виявлені заборонені хімічні речовини на поверхнях, які будуть 

контактувати безпосередньо з шкірою людини протягом тривалого часу.  

Для того щоб мати упевненість у тому, що при виготовленні виробів 

бренду «LC Waikiki» не використовують заборонені хімічні речовини, які 

можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, прийнято рішення 

приступити до вилучення шкідливих хімічних речовин в текстильному 

виробництві постачальників до 2020 р. відповідно до цілей Грінпіс, навіть 

незважаючи на те, що пряма шкода для здоров’я людини від продукції «LC 

Waikiki» малоймовірна. В рамках руху «DETOX», компанія проводить 

дослідження відходів виробництва із найменуванням «Гармонізація екології». 

У «LC Waikiki» працюють разом з виробниками для підвищення їх обізнаності 

та вдосконалення системи контролю якості шляхом постійного аудиту та 

навчання персоналу.  

У «LC Waikiki» регулярно проводиться оцінка ризиків продукції 

відповідно до впливу на здоров’ям людини і потенційних збитків для 

навколишнього середовища. Вибір виробників і постачальників здійснюється 

відповідно до проведених лабораторних випробувань. За результатами різних 

тестів виробники, які використовують барвники та хімічні речовини, що не 

шкодять навколишньому середовищу, вважаються потенційними 

майданчиками де можна розміщувати нові замовлення компанії. Тобто, ті тести, 

які систематично проводяться у «LC Waikiki» за різними системами оцінки, 

забезпечують додатковий стримуючий ефект для виробників, які мають намір 

продовжувати використовувати хімічні речовини, що завдають шкоди 

навколишньому середовищу.  

У 2006 р. у «LC Waikiki» відкрили «Лабораторію екології» з метою 

аналізу волокон. Експертами лабораторії розроблені тести на «Фізичну 

ефективність» і «Кольорову стабільність», відповідно до вимог міжнародних і 

національних органів зі стандартизації. Лабораторія, яка проводить 

випробування у відповідності до умов, визначених міжнародними та 

національними органами зі стандартизації, продовжує процес тестування, 

документуючи обґрунтованість методів, які розроблені своїми експертами. Це 

перша в Туреччині лабораторія з екологічного тестування продукції в секторі 

роздрібної торгівлі одягом. У 2007 р. лабораторію акредитувало «UKAS» 
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(агентство з акредитації Сполученого Королівства), а у 2012 р. – «TURKAK» 

(акредитаційне агентство Туреччини) відповідно. «LC Waikiki» забезпечує 

функціонування трьох лабораторій у Туреччині, Китаї і Бангладеш. Таке 

розміщення філіалів лабораторії забезпечує можливість тестування сировини 

перед виробництвом і готової продукції і контролювання її на місці. Таке 

тестування сприяє збільшенню реалізації продукції в цих країнах.  

До тестів, які найчастіше використовуються для контролю продукції 

бренду «LC Waikiki», слід віднести, зокрема: 

а) тест колірної міцності тканин, включаючи зміну кольору і стійкості 

пофарбування. Ці тести проводять імітуючи ситуації, з якими стикаються 

споживачі в реальному житті під час: перебування на сонці, потовиділення, 

прання або тертя;  

б) тест фізичної міцності тканини. Ці випробування зазвичай базуються 

на фізичних умовах, в яких вироби піддаються різноманітним деформаціям 

зносу у повсякденному житті і можуть виникати під час натягування або 

протирання на будь-якій поверхні, впливу зусиль під час прання, полоскання, 

розриву тощо; 

в) тест волокнистого складу тканини. Застосовується для визначення 

складу тканини у виробах. Це дає потенційним споживачам точну інформацію 

про склад волокна у виробі та належні умови догляду за ним під час 

експлуатації. 

Позитивний досвід турецької компанії «LC Waikiki» може бути 

використаний українськими підприємствами легкої промисловості для 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення 

українських споживачів екологічною продукцією та підтримки нашою країною 

світових тенденцій стосовно сталого соціально-економічного розвитку. 
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За останні десятиліття поняття «якість» досить сильно трансформувалось. 

Міжнародний стандарт ІСО 8402-86 подавав поняття якості так: «Якість – 

сукупність властивостей і характеристик продукції або послуг, які надають їм 

здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби». Міжнародний 

стандарт ISO 8402-94: «Якість – сукупність характеристик об’єкта, що 

відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані 

потреби». У 2000 році Міжнародний стандарт ISO 9000 визначив поняття якості 

як «Якість – це ступінь, до якого сукупність власних характеристик об’єкта 

задовольняє вимоги». У 2015 році стандарти ISO дещо розширили поняття 

якості визначивши, що «Якість продукції та послуг охоплює не тільки їхні 

передбачені функції та характеристики, але також їхні сприймані цінність і 

користь для замовника», підкресливши важливість споживчої, а не лише 

вартісної цінності товару [1]. 

У літературі є і більш складні, міждисциплінарні уявлення про природу 

категорії «якість». Так, по А. І. Субетто, якість – складна філософська, 

економічна, соціальна, системна категорія, повне визначення якої у всій її 

багатоаспектності можна розкрити тільки через узагальнюючу систему 

нижченаведених суджень [2]: 

а) якість є сукупність властивостей (аспект властивості); 

б) якість структурна, вона являє собою ієрархічну систему властивостей, 

або якостей, частин об’єкта або процесу (аспект структурності); 
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