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ТАЌРИЗ 

ба автореферати диссертатсияи Джайлоев Зафар Миралиевич дар мавзўи 

«Танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити иқтисоди 

бозорӣ (аз рӯйи маводи вилояти Хатлон)» барои дарёфти унвони номзади 
илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиёт ва идоракунии 

хољагиихалќ(иќтисоди соҳибкорӣ)  пешниҳод карда шудааст 
 

Соҳибкорӣ муҳаррики пуриқтидори рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

дар низоми иқтисоди бозорӣ ба ҳисоб меравад. Барои ҳамин ҳам мавзӯи 
соҳибкорӣ ва махсусан мавзӯи соҳибкории истеҳсолии хурд, дар айни 
замон барои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим ва ҷолиб арзёбӣ  мегардад.  
 Чї хеле ки таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, бе мавҷудияти 

озодии иқтисодӣ барои субъектоҳои хоҷагидор, бе истеҳсолгари мустақил, 
набудани ташаббус ва фаъолнокии соҳибкорӣ рушди устувори 
иқтисодиѐт ғайриимкон аст.   Бо ин сабаб актуалї будани мавзўи 
диссертатсияи Джайлоев З.М. бамаврид аст. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳо 
оид ба омода намудани нақшаҳо ва лоиҳаҳои  стратегии рушд ва 
ҷойгиркунии самтҳои ояндадори соҳибкории истеҳсолии хурд беҳбудиро 

тақозо менамоянд.  Дар баробари ин масъалаҳои нокифоягии сармоя, 
ҷалби он ва мушкилоти мавҷуда дар тартиби гирифтани қарзҳо, 
номукаммалӣ дар низоми андозситонӣ боиси суст гардидани суръати 
рушди соҳибкории истеҳсолии хурд мегарданд.  

Аз ин лиҳоз, зарурияти дар асоси истифодаи корҳои илмии 
олимони ватанию хориҷӣ гузаронидани таҳлилҳо ва баҳогузории ҳолати 
рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
асосноккунӣ ва коркарди самтҳои асосии такмилдиҳии танзими давлатии 
соҳибкории истеҳсолиии хурд  ва шаклҳои таъмини инфрасохтори 
фаъолияти соҳибкорӣ дар минтақаҳои муайяни мамлакат ба миѐн 
омадааст.  

Дар рафти гузаронидани корњои таҳқиқотӣ муаллиф ба соњаи 
таъмин будани соҳибкорони истеҳсолӣ бо тамоми шароити зарурӣ дар 

вилояти Хатлон таваљљуњи бештар зоњир намуда, табиат ва хусусиятњои 
рушди соҳибкории истеҳсолиро мавриди таҳқиқот қарор додааст.  

Муаллиф дуруст мешуморад, ки бе ташаккулѐбии механизми 
боэътимоди танзими давлатӣ, дастгирӣ ва ҳимояи фаъолияти соҳибкорӣ, 
истифодаи имкониятҳои фаъолияти соҳибкорӣ барои манфиатҳои 
иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ ва вилоятҳои алоҳидаи он ғайриимкон 
мегардад. Дар баробари ин бояд диққати махсус ба ҳалли масъалаи 
танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд бо дарназардошти 
омилҳои гуногуни таъсиррасон ва нақши мақомотҳои ҳокимияти иҷроия 
ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурӣ дода шавад.  



 


