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ECONOMIC METHODS OF WASTE MANAGEMENT IN POLAND AND 

UKRAINE 

Zawartka-Czekaj Monika,  Pererva P.G. 

Higher School of Labour Safety Management (WSZOP), Katowice 

 

The authors have developed guidelines for expert assessment of 

competitiveness and investment attractiveness of a particular country. The case of 

Ukraine audited key provisions of this technique. 

The results of expert evaluation of the scheme below shows us the tables and 

some comments on them. 

Step 1: Country Assessment is conducted on 63 factors that are organized into 

groups and subgroups. 

1.1 The political and legal environment: 

1.2. Economic environment: 

1.3. Socio-cultural environment and motivation: 

1.4. Resources and infrastructure: 

For each group of factors is proposed taking into account the results of a special form 

of peer review. 

Step 2: Each of the factors assessed by the Group of Experts three times with 

5-point system: 

Step 3. System and procedure quantify factors: 

– unsatisfactory (no, poverty, backwardness, inefficiency and others) - "1"; 

– bad  (failure,  poor  development,  the  inability  to  significantly  improve 

both) - "2"; 

– (low growth, the presence, but lack of use, the corresponding level in most 

countries and others) - "3 

– very well (well-developed processes and phenomena, comparative 

advantages, above average and others) - "4" 

– excellent (the highest category of quality, exceptional value, stable 

competitiveness, etc.) - "5" 

Interim evaluation subgroups factors are calculated as the average of 

assessments of specific factors within the subgroup. Similarly we define the total 

score for the groups of factors Expert evaluation of the investment attractiveness of 

the national economy of Ukraine for foreign investors conducted by the authors using 

32 individual and collective experts. Among them: foreign trade departments and 

services of the investment policy of Kharkiv, Donetsk, Lugansk and Poltava state 

administrations and the relevant departments of the legislature, academic economists 

Kharkov Polytechnic University, Ukrainian National Academy of Law, Kharkiv 

Economic University, representatives of international funds TASIS, INTAS, 

TEMPUS, commercial and state banks , joint-stock companies, representatives of 

foreign companies, manufacturing, construction and consumer organizations. 

   The results of peer review on the above diagram shows us the tables and some 

comments on them. 
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