Рекомендації з оцінювання
Кожні два (іноді більше) тижні експерти отримують анкету опитування з
нормативними актами, які були опубліковані  протягом періоду опитування
та які були визначені редколегію іМоРе, як (анти) реформаторські. В анкеті
також містяться   посилання на короткий опис регулювання та на
відповідний нормативний документ.
Експертам необхідно оцінити вплив нормативних актів, які
стосуються сфери їхньої експертизи, та користуючись ними дати
кількісну оцінку щодо прогресу/регресу реформ за відповідною
складовою Індексу .
Події та складові оцінюються за шкалою від «-5» до «+5». Виставляючи
оцінки,  пропонуємо скористатись наступними рекомендаціями.
Знак оцінки:
Позитивну оцінку отримує регулювання, яке:
– послаблює або скасовує надлишкові правила або обмеження
– підвищує прозорість, доступність інформації
– зменшує можливості для корупції
– зменшує участь держави в деякій галузі / ринку
– покращує захист прав власності та інших прав фізичних осіб і підприємств
– зменшує або усуває субсидії або пільги, які призводили до викривлення
економічних стимулів
– зменшує частку ВВП, що перерозподіляється державою
– знижує витрати на ведення бізнесу
– запроваджує норми, передбачені Поглибленою та всеосяжною угодою про
вільну торгівлю, або стандарти ЄС в українське законодавство
Негативну оцінку отримує регулювання, яке:
– запроваджує надлишкові  вимоги або обмеження
– знижує прозорість
– розширює можливості для корупції
– збільшує державний контроль у певній галузі / ринку

– погіршує захист прав власності чи інших прав
– збільшує або запроваджує нові субсидії або пільги
– збільшує частку ВВП, що перерозподіляється державою
– збільшує витрати ведення бізнесу
– суперечить нормам ЄС або нормам Поглибленої та всеосяжної угоди про
вільну торгівлю
Визначення абсолютного значення оцінки:
“0” означає, що нормативний акт матиме незначні наслідки.
“5” – регулювання, яке кардинально змінює “правила гри” або суттєво
впливає на поведінку багатьох економічних агентів  – наприклад,
запроваджує нову систему оподаткування, зобов’язує публікувати всі урядові
документи, крім секретних, запроваджує трирівневу пенсійну систему,
делегує більшість повноважень на рівень громад тощо.
“4” – подія, яка значно змінює “правила гри”. Прикладами можуть бути
відкриття великої кількості державних реєстрів, параметрична пенсійна
реформа  ,.
“3” – подія помірно змінює “правила гри”. Прикладом може бути ліквідація
або реорганізація окремого міністерства чи іншого державного органу, в
результаті якої збільшується ефективність урядування.
“2” подія  несуттєво змінює “правила гри”. Наприклад, відміна невеликої
кількості документів, необхідних для адміністрування та сплати податків.
“1” подія ледь помітно змінює “правила гри”.
Оцінки можуть бути дробовими нецілими числами. Наприклад,
скасування обов’язкового використання печаток для отримання поштових
послуг, мабуть, отримає не більше 0,5 бала.
Можна, але не рекомендовано, виставляти такі оцінки як 3.6, 4.7, 2.3 тощо.

