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ТАҚРИЗИ муқарризи расмӣ 

  ба диссертатсияи Джайлоев Зафар Миралиевич дар мавзўи «Танзими 

давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити иқтисоди бозорӣ (аз 

рӯйи маводи вилояти Хатлон)»,  аз рўйи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиёт 

ва идоракунии хољагии халќ (иќтисоди соҳибкорӣ) 

 

 

1. Муҳимияти мавзўи тањќиќот. Нақши соҳибкорӣ ва махсусан 

соҳибкории истеҳсолӣ дар таъмини рушди устувори иқтисоди мамлакат 

ниҳоят калон арзѐбӣ мегардад. Бахши воқеии иқтисодиѐт танҳо дар ҳамон 

маврид  самаранок фаъолият карда метавонад, ки агар субъектҳои хоҷагидор 

ҳангоми фаъолияташон ба мушкилот, ба монанди монеаҳои маъмурӣ, 

набудани дастгириҳои молиявии давлатӣ, нарасадани инфрасохтори 

дастгирии соҳибкорӣ ва ғайраҳо камтар рӯ ба рӯ гарданд. Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мусоид сохтани муҳити соҳибкорӣ ва беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ тадбирҳои судманд меандешад. Беҳуда нест, 

ки аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомолӣ Раҳмон дар Паѐмашон ба Шурои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки рӯзи 26.12.2018 баргузор гардид, 

саноатикунонии босуръати мамлакат ҳадафи чоруми иқтисодии стратетегӣ 

эълон гардид. Яъне дар шароити имрӯзаи тараққиѐти иқтисодию иҷтимоии 

мамлакат вусъат бахшидани фаъолияти соҳибкории ба истеҳсолот 

нигаронидашуда тақозои давру замон мебошад. 

Дар баробари ин, дар Љумњурии Тољикистон корњо оид ба омода 

намудани наќшањо ва лоињањои  стратегии рушд ва љойгиркунии самтњои 

ояндадори соњибкории истењсолии хурд бењбудиро таќозо менамоянд.  

Масъалањои нокифоягии сармоя, љалби он ва мушкилоти мављуда дар 

тартиби гирифтани ќарзњо, номукаммалї дар низоми андозситонї, вазъи 

номукамали институтсионалии мавҷуда боиси суст гардидани суръати 

рушди соњибкории истењсолии хурд мегарданд.  

Аз ин лињоз, зарурияти дар асоси истифодаи корњои илмии 

олимони ватанию хориљї гузаронидани тањлилњо ва бањогузории  њолати 



рушди соњибкории истењсолии хурд дар Љумњурии Тољикистон, 

асосноккунї ва коркарди самтњои афзалияноки мукамалсозии  танзими 

давлатии рушди соњибкории истењсолиии хурд  ва ташаккулѐбии 

шаклњои таъмини инфрасохтори дастгирии фаъолияти соњибкорї, дар 

минтаќањои муайяни мамлакат ба миѐн омадааст. Айни замон мавӯи 

диссертатсия муҳимияти рӯзмарраро ба худ касб намудааст. 

 

  2. Дараҷаи омўхташавии мавзўи таҳќиќот ба арзѐбии коршиносї, 

тањлили омилњо, хулосабарории    шумораи зиѐди адабиѐти ватанї ва 

хориљї, инчунин маводњои расмї оиди такмили танзими давлатии 

соњибкории истењсолиии хурд  асос ѐфтааст. Аз тарафи муаллиф усулҳои 

умумиилмии диалективӣ – мантиқии таҳлил ва синтез, муқоисанамоӣ, 

таҳлили коррелятсионӣ, қаторҳои динамикӣ ва ғайра истофода гардидаанд. 

 

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 

нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.   

Навигариҳои илмии тањќиќот аз асосноккунии назариявии усулњо ва 

самтњои асосии такмилдињии танзими давлатии соњибкории истењсолии 

хурд ва коркарди тавсияњои амалї оид ба рушди соњибкории истењсолии 

хурд  иборат аст.  

Дар кори диссертатсионӣ асосњои назариявї ва методии омўзиши 

самтњои асосии рушди соњибкории истењсолии хурд бо дарназардошти 

афзалиятњои сиѐсати давлатї ва бањодињии  ањамияти иљтимоию 

иќтисодии онњо таќвият дода шудаанд, хусусиятњои бањодињии рушди 

соњибкории истењсолии хурд муайян ва аниќ гардидаанд. Ба њолати 

њозира ва тамоюли рушди соњибкории истењсолии хурд дар љумњурї 

бањо дода шудааст, сиѐсати рафтори сохторњои соњибкории истењсолии 

хурд дар шароити раќобатнок асоснок карда шудааст.  

Аз ҷониби диссертант омилњо ва заминањои асосие муайян 

гардидаанд, ки онњо суръати рушди субъектњои соњибкории истењсолиро 

бозмедоранд, инчунин шароити ташкилию иќтисодии таъмини 

раќобатпазирии соњибкории истењсолии хурд дар асоси ташкил 

намудани бизнес-паркњо муайян гардидаанд. 

Аз ҷониби муаллиф самтњои асосии танзими давлатии рушди 

соњибкории истењсолии хурд дар асоси пешнињоди наќшаи нави ташкил 

ва бењтаргардонии инфрасохтори дастгирии лозимаи он асоснок карда 

шуда, барои далелнок намудани ин муқаррарот бо низоми тафриќавии 

таќсимоти ташкилотњои он бењтар гардонида шудааст. Ин наќша дар 

асоси омўзиши хусусият ва дараљаи рушди иќтисоди Љумњурии 

Тољикистон ва вилояти Хатлон сохта шудааст . 



4. Сохтор ва њаљми диссертатсия.  

Мундариҷаи асосии диссертатсия аз 166 сањифаи чопи компютерї, 

сарсухан, се боб, хулоса иборат буда ва дар он 25 љадвал,  15 нақша љой дода 

шудааст. Рўйхати библиографии диссертатсия 189 номгўйро ташкил 

медињад. 

Дар боби якуми диссертатсия «Асосњои назариявию методии 

танзими давлатии соњибкории истењсолї дар шароити иќтисоди бозорї»   

асосњои консептуалии рушди соњибкорї дар системаи иќтисоди бозорї  

дида шудаанд, хусусиятњои хоси рушди соњибкории истењсолї дар 

шароити вилоятњои алоњидаи мамлакат муайян гардидаанд ва асосњои 

методии бањодињии рушди соњибкорї аз корњои илмии олимони ватанию 

хориљї омўхта шудаанд. 

Дар боби дуюми диссертатсия «Тањлили вазъи соњибкории 

истењсолии хурд дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон», тањлили 

њолат ва тараќќиѐти соњибкории истењсолї дар Љумњурии Тољикистон ва 

вилояти Хатлон гузаронида шудааст, ба ташаккулѐбї, тараќќиѐт ва 

васеъгардии самтњои њамкорињои байни давлат ва бахши хусусї дар 

Љумњурии Тољикистон ва вилояти Хатлон бањо дода шудааст, ташкилию 

иқтисодии ташаккулѐбии муҳити рақобатнок, шароити дар бахши 

соҳибкории истеҳсолии хурд баррасӣ шудааст.  

Дар боби сеюми диссертатсия «Самтњои афзалиятноки 

мукаммалсозии танзими давлатии рушди соњибкории истењсолии хурд»  

стратегияи тараќќиѐти соњибкории истењсолии дар вилояти Хатлон бо 

дарназардошти вазъи мављудаи иљтимоию иќтисодии вилояти Хатлон 

тањия гардидааст, оид ба ташкилкунї ва тараќќї додани инфрасохтори 

дастгирии соњибкории истењсолї пешнињодњо оварда шудаанд, дар самти 

такмилдињии танзими тараќќиѐти соњибкории истењсолї андешидани 

тадбирњо ва дар амал татбиќ намудани маљмўи санадњои меъѐрию 

њуќуќї, инчунин ташкил ва тараќќї додани институтњои мутобиқ ба 

шароити иқтисоди бозорӣ дар Љумњурии Тољикистон ва вилояти Хатлон 

амри зарурї њисобида шудааст. 

Дар хулоса натиљањои илмии ба даст омада ва пешнињодњои 

мушаххаси муаллиф нишон дода шудаанд. 

 

5. Асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар 

диссертатсия зикр гардидаанд.  

Ба андешаи муаллиф, дар марҳилаи ҳозира бо беҳтар гардидани 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва суръати тоза пайдо намудани 

натиҷагириҳои мусбат, ки дар раванди татбиқи барномаҳои миллии 

ислоҳоти иқтисодии қабулгардида ба даст омадаанд, пешрафти иқтисоди 



мамлакат аз ҳалли мушкилоти афзоиш додани фаъолгардонии соҳибкорӣ 

дар бахши воқеии иқтисодиѐт, аз ташаккулѐбии тамсилаи устувори 

рушди соҳибкорӣ дар пояи  истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда 

вобастагии калон дорад. Васеъгардонии доираи фаъолият ва рушди 

устувори бахши соҳибкорӣ ба истифодаи самараноки иқтидори табиию 

иқтисодӣ ва истеҳсолию технологӣ, тақвиятбахшии нақши соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, афзоиш 

додани рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ва минтақавӣ мусоидат 

менамояд (саҳифаи 20-25). 

Дар диссертатсия нишон дода мешавад, ки шароити ҳозираи рушди 

иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он зарурияти 

асосноккунии илмию методии такмилдиҳии низомҳои идоракунӣ ва 

танзими давлатии рушди фаъолияти соҳибкории истеҳсолиро бо 

назардошти сиѐсати иқтисодии минтақавӣ ва таъмини босуъати  

иқтисодӣ ба миѐн оварданд. Таъмини рушди иқтисодии мамлакат бояд 

дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳо, принсипҳои васеъгардонии доираи 

фаъолияти иқтисодӣ, мусоидгардонӣ ва таъмини самаранокии татбиқи 

лоиҳаҳои инвеститсионӣ, таъмини муҳити мусоиди соҳибкорӣ ва 

сармогузорӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши даромади  

молистеҳсолкунандагон, инчунин баҳисобгирии афзалияти сиѐсати 

давлатиии минтақавӣ ва мусоидгардонии таносубҳои байниминтақавӣ ва 

робитаҳои онҳо дар шароити мавҷудаи минтақаи мушаххас амалӣ карда 

шавад (саҳ.25-30). 

Бо назардошти ин, муаллиф дар асоси таҳқиқи тамоюл ва 

қонуниятҳои тараққиѐт, инчунин заминаҳо ва омилҳои рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ дар вилояти Хатлон сиѐсати рафтори сохторҳои соҳибкориро 

дар муҳити рақобатнок асоснок кардааст. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот, 

таҳлили омилҳое гузаронида шудааст, ки онҳо рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурдро дар вилоят, шаҳрҳо ва ноҳияҳои он тавсиф медиҳанд: 

шумораи корхонаҳои хурд ва соҳибкорони инфиродӣ дар шумораи 

умумии субъектҳои иқтисоди бозорӣ; саҳми соҳибкорӣ дар ташкили 

маҷмӯи маҳсулоти дохила, дар истеҳсоли маҳсулотҳо (иҷроиши корҳо ва 

хизматрасониҳо); саҳми субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар 

ташаккулѐбии буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; афзоиши шумораи 

аҳолии қобили кори машғули кор дар корхонаҳои хурд ва кам намудани 

шумораи бекорон; малакаи ташкили кори худӣ дар шаҳрвандони 

қобилиятнок, ҷамъшавии таҷрибаи идоракунии сохторҳои соҳибкорӣ ва 

ғайраҳо. Инчунин омилҳои зерин, ҳамчун омилҳои ба рушди соҳибкорӣ 

монеъшаванда муайян гардидаанд: номукаммалии танзими давлатӣ, 



таъминоти нокифояи инфрасохторӣ, номукаммали  низомҳои молиявию 

қарзӣ ва андозӣ, монеаҳои институтсионалӣ, ки дар роҳи рушди 

субъектҳои соҳибкорӣ дар вилоят, шаҳрҳо ва ноҳияҳои он меистанд  

(саҳ.87-97). 

Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ стратегияи рушди фаъолияти 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар вилояти Хатлон коркард гардидааст, 

пешниҳодҳо ва тавсияҳо оид ба такмилдиҳии қонунгузории 

амалкунанда, ки  рушди соҳибкории истеҳсолии хурдро ба танзим 

медароранд, инчунин пешниҳодҳои мушаххас оид ба ташкили 

инфрасохтори минтақавии дастгирӣ ва рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд (марказҳои тиҷоратӣ, бизнес-инкубаторҳо, паркҳои соҳавӣ ва 

технологӣ, марказҳои махсусгардонидашудаи технологӣ ва марказҳои 

қарордодҳои хурди истеҳсолӣ) дар вилояти Хатлон нишон дода шудаанд 

(нақшаи 15, саҳ.118-122).  

Дар асоси таҳлилҳои гузаронида муаллиф ба хулоса омадааст, ки 

асосноккунии самтҳои асосии рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар вилояти 

Хатлон зарурияти такмилдиҳии танзими давлатии соҳибкории 

истеҳсолии  хурдро ба миѐн овардааст. Ин асосноккунӣ бояд бо 

дарназардошти бартарафсозии монеаҳои зерини роҳи рушди бонизому 

пай дар пайи соҳибкорӣ гузаронида шавад: дастгирии мақсадноки 

корхонаҳои хурди соҳибкории истеҳсолӣ дар самтҳои ояндадори 

фаъолияти иқтисодии минтақаи мушаххас; ҳавасамандгардонии рушди 

ташабуссҳои соҳибкорӣ, ба воситаи  сиѐсати самараноки андозӣ ва 

гумрукӣ, бардоштани монеаҳо ва маҳдудиятҳои маъмурӣ; барқароркунӣ 

ва тараққӣ додани соҳибкории истеҳсолии хурд бо назардошти шароити 

воқеии иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ; асосноккунӣ, ташаккулдиҳӣ ва тараққӣ 

додани инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ; ташаккулдиҳӣ 

ва тараққӣ додани низомҳои таълимии касбӣ, тайѐр намудан ва 

бозомӯзии  мутахассисон барои соҳибкории истеҳсолии хурд. Ба сифати 

самтҳои афзалиятнок дар рушди иқтисодиѐти минтақаҳои алоҳида 

ҷудокунии бахши истеҳсолоти моддӣ, махсусан истеҳсолоти 

инноватсионӣ ва баландтехнология, инчунин коркарди барнома ва 

лоиҳаҳои мақсадноки тараққиѐт ва дастгирии соҳибкории истеҳсолии 

хурд. ( саҳ. 145). 

 

6. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои 

диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.  

Муќаррароти асосии илмию амалї ва хулосањои назариявии кори 

диссертатсионӣ назаррас буда, метавонанд барои такмил додани механизми 



танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

истифода шаванд. 

Истифодаи амалии алгоритми пешнињодшуда оид ба ташаккулдиҳии 

низоми пурраи танзим ва дастгирии рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурдро метавон дар бахши ташкили соҳибкорӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон   васеъ карда шавад. Пешниҳоди тартиб ва усулҳои алоҳидаи 

танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурди дар диссертатсия мављудбуда 

метавонанд дар тањќиќоти раванди таълимии факултетњои иќтисодии 

мактабњои олии мамлакат, зимни омўзиши курсњои «Ташкили фаъолияти 

соҳибкорӣ», «Танзими давлатии иқтисоди миллӣ», «Банақшагирии фаъолияти 

соҳибкорӣ» ва ба монанди инњо мавриди истифода ќарор гиранд. 

Ба андешаи мо дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари 

ҷанбаҳои мусбӣ баъзе камбудиҳои алоҳидаи онро низ қайд кардан лозим 

аст, ба монанди:  

1. Дар боби якуми диссертатсия бисѐртар дар бораи соҳибкории 

истеҳсолии хурд, нақш ва аҳамияти он маълумот дода шудааст, вале оид ба 

асосҳои назариявии танзими давлатии ин раванд кам таваҷҷӯҳ дода 

шудааст. Инчунин муаллиф аз асарҳои илмии олимони иқтисоддони ватанӣ 

ва нисбати ақидаҳои илмии онҳо доир ба рушди соҳибкории хурд кам 

таваҷҷӯҳ карда аст; 

2. Мувофиқи вазифаҳои гузошташуда дар параграфи 2.3. 

“Шароити ташкилию иқтисодии ташаккулѐбии муҳити рақобатнок дар 

бахши соҳибкории истеҳсолии хурд”, оид ба муҳим будани таъмини вазъи 

рақобатнок дар вилояти  Хатлон  маълумоти зарурӣ  камтар ба назар 

мерасад. Инчунин  таҳлили асосҳои илмии ташаккулебии муҳити рақобатнок  

дар бахши соҳибкории  истеҳсолии  хурд гузаронида нашудааст; 

3. Мутаасифона дар кор таљрибаи хориљї оид ба танзими давлатии 

соҳибкории истеҳсолии хурд кам ба назар мерасад. Бинобар ин агар дар 

боби якуми диссертатсия параграфи алоҳида оиди омӯзиши ин масъала 

мешуд, он гоњ натиљаи тадќиќот боз њам бойтар мегашт.   

4. Дар кор баъзе ибораҳои истифодашуда ва ҷумлаҳои тањрирталаб 

ба назар мерасанд.  

Вале ин камбудињои зикршуда ањамияти илмї ва амалии 

диссертатсияро паст намекунанд. 

Дар маҷмӯъ бояд қайд кард, ки кори диссертсионии мазкур таҳқиқоти 

илмии мустақилонаи пурра анҷомѐфта мебошад, ки навгониҳои илмӣ ва 

аҳамияти амалиро дар худ таҷассум менамояд. 

Автореферат ва корњои аз чоп баровардаи муаллиф дар худ 

таркибу мундариҷаи асосии диссертатсия ва навоварии илмии онро ифода  



 


