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                                                         Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020  

                                                  оид ба додани дараҷаи илмии номзади 

                                                   илмҳои иқтисодӣ дар назди Донишгоҳи  

                                  давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

 

ТАҚРИЗ 
 

ба диссертатсияи  Джайлоев Зафар Миралиевич дар мавзӯи                    

«Танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити иқтисоди 

бозорӣ (аз рӯйи маводи вилояти Хатлон)», бо ихтисоси 08.00.05 – 

Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ (иќтисоди соҳибкорӣ) 

Муҳимияти мавзўи тањќиќот. Соҳибкории хурду миѐна дар 

тақвиятбахшии раванди муътадилгардии макроиқтисодӣ  ва комѐб 

гардидан ба суръати баланди рушди иқтисодӣ нақши бағоят калон 

мебозад. Соҳибкории хурду миѐна бо назардошти афзалиятҳои 

мавҷудааш дар шароити иқтисоди бозорӣ ояндаи умедбахш дорад. Ин 

сохтор бо чандирият ва қобилияти баланди қабули дигаргуниҳои дар 

шароити бозор пайдошаванда, мутобиқшавӣ ба тағйирѐбии талаботи 

ҷамъиятӣ фарқ мекунад. Соҳибкории хурду миѐна сармояи калонро 

талаб намекунад ва фаъолияти он асосан ба қонеъгардонии талаботи 

дохила ба молҳои истеъмолӣ, хизматрасониҳо, ба таъмини шуғли аҳолӣ 

нигаронида шудааст.  

Дар шароити имрӯзаи амалкунии иқтисоди бозории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, иқтидори мавҷудаи соҳибкорӣ ва махсусан соҳибкории 

истеҳсолии хурд пурра истифода намегардад. Ин пеш аз ҳама ба аз худ 

нагардидани захираҳои табиӣ, истифода нагардидани захираҳои меҳнатӣ 

бо мақсади таъмини рушди соҳаҳои калидии иқтисодиѐт, ба монанди 

саноат, кишоварзӣ, энергетика, нақлиѐт ва ғайраҳо дахл дорад.  Маҳз 

ҳалли ҳаматарафа ва амиқи муаммоҳои дар боло овардашуда интихоби 

мавзӯи рисолаи номзадии мазкурро ба миѐн оварда, фикр мекунам ин 

мавзӯъ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз, муҳим ва дар айни ҳол ҳалталаб 

ба ҳисоб меравад. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Мундариҷаи асосии диссертатсия аз 166 

сањифаи чопи компютерї, муқаддима, се боб, хулоса иборат буда ва дар он 25 

љадвал,  15 нақша љой дода шудааст. 

Дар муқаддимаи мавзӯъ асоснокунии  муҳиммияти таҳқиқоти илмӣ, 

мақсад ва вазифаҳои он, муашаххас намудани объектҳо ва предметҳои 

таҳқиқот, баҳо додани дараҷаи омўхташавии мавзўи таҳќиќот, навигариҳои 

илмӣ, аҳамияти назариявї ва амалии он баррасӣ шудааст. 
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Боби якуми диссертатсия «Асосњои назариявию методии танзими 

давлатии соњибкории истењсолї дар шароити иќтисоди бозорї»    ном 

дошта дар он моњият, шаклу усулҳои танзими давлатии иқтисодиѐт, 

моњият ва таснифоти соҳибкорӣ мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Боби дуюми диссертатсия «Тањлили вазъи соњибкории истењсолии 

хурд дар вилояти Хатлон» ном дошта, оид ба хусусияту қонуниятҳо ва 

динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ, ҳолати 

кунунии ҷалби сармоягузориҳо ба сармояи асосӣ ва арзѐбии вазъи 

соҳибкории истеҳсолии хурда дар вилояти Хатлон, таҳлили алгоритм ва 

арзѐбии механизми мавҷудаи танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии 

хурд баҳс менамояд. 

Боби сеюми диссертатсия «Самтњои афзалиятноки мукаммалсозии 

танзими давлатии рушди соњибкории истењсолии хурд»   ном дошта, дар 

он стратегияи тараќќиѐти соњибкории истењсолии дар вилояти Хатлон бо 

дарназардошти шароити мављудаи иљтимоию иќтисодии вилоят 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, ќонунгузорї, инчунин тараќќї додани шумораи зиѐди 

институтњои иљтимої ва иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон ва вилояти 

Хатлон амри зарурї њисобида шудааст 

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия ба дастомада ва 
нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.  Навигариҳои илмии 
тањќиќот аз асосноккунӣ ва такмили асосҳои назариявии механизми танзими 
давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд ва таҳияи тавсияҳои амалӣ барои 
беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ мебошад.  

Натиљањои назаррасе, ки навоварии диссертатсияро ташкил медињанд, 
инњо мебошанд: 

1. Мавќеи назариявї ва моњияти танзими давлатии бахши соҳибкории 

истеҳсолӣ муайян карда шуданд. Ҳамзамон зарурияти беҳтар намудани 

шароити фаъолияти соҳибкорӣ аз нуқтаи назари илмӣ асоснок гардидааст; 

2. Дар маҷмӯъ усули баҳодиҳии вазъи соҳибкории истеҳсолӣ дар вилояти 

Хатлон пешниҳод гардидааст, ки бо истифодаи ин усул оид ба ҳолати воқеии 

соҳибкорӣ, динамикаи нишондиҳандаҳои асосии он маълумоти заруриро 

пайдо кардан мумкин аст; 

3. Омилњое, ки боиси ба мушкилот ру ба ру гардидани субъектҳои 

соҳибкорӣ мегарданд, дар асоси гузаронидани таҳлилҳо ва пурсишномаҳо 

муайян гардидаанд. Нарасидани дастгирии молиявӣ, меъѐрҳои баланди 
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қарзҳои бонкӣ, набудани ҳавасмандии иқтисодии соҳибкорон, муҳити 

номукаммали институтсионалӣ, мавҷудияти монеаҳои маъмурӣ мушкилоти 

ҷойдоштаи рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар вилояти Хатлон  арзѐбї ва 

нишон дода шудаанд.; 

4. Стратегияи рушди соњибкории истењсолии хурд тањия гардидааст 

ва самаранокии фаъолияти  корхонањои истењсолии хурд дар шароити 

рушди иљтимоию иќтисодии вилояти Хатлон бањогузорї карда шудааст. 

5. Самтњои асосии танзими давлатии рушди соњибкории истењсолии 

хурд дар асоси пешнињоди наќшаи нави ташкил ва бењтаргардонии 

инфрасохтори лозимаи он асоснок карда шудааст, ки он 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. 

Асоснокӣ ва муътамад будани  хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар 

диссертатсия зикр гардидаанд. Диссертант қайд намудааст, ки соҳибкорӣ 

ин пеш аз ҳама  чунин  фаъолияти заруриест, ки ба беҳтар қонеъ намудани 

талаботҳои ҷамъиятӣ бо роҳи истифодаи хусусиятҳои навоварӣ ва 

ҷустуҷӯию эҷодияш ба пешниҳод намудани молҳою хизматрасониҳо ва 

иҷроиши корҳои босифат нигаронида шудааст (саҳифаи 15). 

Ғайр аз ин, дар диссертатсия гуфта мешавад, ки аз рӯйи натиҷаҳои 

зинаҳои аввали ислоҳоти иҷтимоию иқтисодии гузаронидашуда, бояд 

зарурияти омезиши механизмҳои идоракунии бозориро бо чорабиниҳои 

давлатӣ дарк намоем ва онро дар идоракунии иқтисодиѐт истифода 

намоем (саҳифаи 17).  

 Диссертант дар натиҷаи омӯзиши асосҳои назариявии танзими 

давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ба чунин хулоса омадааст, ки самтҳои 

зерин оид ба баландбардории самаранокии фаъолияти соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар вилояти Хатлон муҳим мебошанд (саҳифаи 23): 

1. Баҳодиҳии самаранокии фаъолияти соҳибкории истеҳсолии 

хурд, инчунин муайянкунии тамоюл ва динамикаи он; 

2. Ташаккулдиҳии сохтори мусоиди идоракунии низомҳои 

соҳибкории истеҳсолии хурд бо дарназардошти тақсимоти 

ваколатҳо дар байни зинаҳои мақомоти давлатии  ҳукумат; 

3. Татбиқи самараноки ғайриинҳисоригардонӣ дар соҳаи 

соҳибкории истеҳсолии хурд ва ташкили механизми пасткунии 

хароҷот  ҳангоми истеҳсоли молҳо, маҳсулотҳо ва хизматҳо; 
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4.  Муайянкунии қонуниятҳои хос дар динамикаи соҳибкории 

истеҳсолии хурд; 

5.  Баландбардории самаранокӣ ва такмили механизми 

ташкилию иқтисодии амалкунии соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

шароити ҳозираи ҷаҳонишавии иқтисодиѐт. 

Дар баробари ин муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки        

соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон  

вобаста ба шароити мавҷудаи иқтисодию иҷтимоӣ ру ба афзоиш дорад. 

Аммо чунин суръати рушд ба талаботҳои давру замон ҷавобгӯ нест. 

Масъалаи асосӣ ин аз доираи фаҳмиши соҳибкорон оид ба ташкили 

соҳибкории истеҳсолӣ ва баландбардории ҳисси масъулиятшиносии онҳо 

дар масъалаҳои  ташкили ҷойҳои нави корӣ, баландбардории сатҳи 

зиндагии аҳолӣ ва ҳалли дигар масъалаҳои иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. Аз 

ҳама муҳим барои ташкили соҳибкории истеҳсолӣ ин ташкили муҳите 

мебошад, ки дар он соҳибкорон аз ҷиҳати иқтисодӣ бояд барои 

фаъолиянамоӣ ҳавасманд бошанд. Чунин муҳити созгор бо роҳи барпо 

намудани муҳити рақобатноки солим, муҳити институтсионалии мусоид 

ва ташкили инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ таъмин 

карда мешавад. Яке аз хусисиятҳои хоси рушди соҳибкории истеҳсолӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин хислати ноустувор доштани хоҷагиҳои 

истеҳсолии алоҳида мебошад. Ин гуна ҳолат аз сабабҳои ба вазъияти 

тағйирѐбандаи бозор тоб наовардани субъектҳои соҳибкорӣ ва аз 

идоракунии номукаммал ба миѐн омадааст. Молҳои аз хориҷи кишвар 

воридшаванда бо истифода аз технология ва таҷҳизотҳои муосири 

каммасраф истеҳсол гардида, барои соҳибкорони ватанӣ муҳити 

рақобатии шадидро эҷод менамоянд. Дар ин ҳолат соҳибкорони 

ватаниро лозим аст, ки дар масъалаи дастрас намудани технологияҳо ва 

таҷҳизоти дорои маҳсулнокии баланд, инчунин дар самти баланд 

бардоштани сатҳи касбии кормандони  корхонаашон ҷидду ҷаҳд 

намоянд. Махсусан, ҳамчун ҳадафи стратегии субъектҳои хоҷагидор 

масъалаи дар дохили кишвар ба роҳ мондани истеҳсоли воситаҳои 

истеҳсолот муҳим арзѐбӣ мегардад.  Чунки таҷҳизотҳои аз хориҷи 

кишвар воридшаванда дар аксари маврид ѐ аз ҷиҳати маънавӣ фарсуда 

гаштаанд, ѐ бо нархи гарон дастрас мегарданд, ки ин ба рақобатпазирии 

молҳои истеҳсолшаванда таъсири манфии худро мерасонад (саҳифаи 35).   

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои 

диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Барои 
ҳалли вазифаҳои таҳқиқот аз усулҳои илмӣ, ба монанди усули индуксия,     
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усули оморӣ, усулҳои пурсиши иљтимої (пурсишњо дар шакли пахш намудани 
анкетаҳо ва ѓайрањо), усулҳои арзѐбии коршиносї, тањлили омилњо ва ѓайрањо 
мавриди истифода ќарор гирифтанд. 

Диссертант қайд менамояд, ки таҳлили марҳилаҳои рушди соҳибкорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки новобаста аз чораҳои 

андешидашуда, дар мамлакат то ҳоло шароити мусоидаткунандаи 

зиѐдшавии шумораи корхонаҳои хурд  бо дарназардошти рушди 

устувору самараноки онҳо ба таври пурра ташкил карда нашудаанд. 

Яъне соҳибкории хурд, ҳамин тавр то ҳоло асоси рушд ва 

баэътидолдароии иқтисодиѐти  ватанӣ нагардидааст. Ҳалли масъалаи 

додашуда бе ташкили инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолии 

хурд ғайриимкон аст. Аз қадамҳои аввали пайдоиши соҳибкории хурд 

ҳамчун омили аҳамияти иқтисодидоштаи рушди иқтисодиѐт дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми институтҳои инфрасохтории мувофиқ низ 

мавриди истифода қарор гирифтанд.    

Дар айни замон инфрасохтори дастгирии давлатӣ ва молиявии 

соҳибкории хурдро дар Ҷуумҳурии Тоҷикистон инҳо ташкил медиҳанд:      

Шӯро оид ба соҳибкорӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Фонди дастгирии соҳибкории хурд, фондҳои вилоятии 

дастгирии соҳибкории хурд, Маркази дастгирии соҳибкории хурд,  

Кумитаи иттифоҳҳои касабаи кормандони соҳибкории хурд, Палатаи 

савдою саноатӣ (саҳ, 66-67, нақшаи 7) 

Чоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти 

илмӣ. Мутобиќ ба маводи тањќиќотии диссертатсия 10 мақолаи илмӣ, аз 

ҷумла 4 мақола дар руйхати маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонида 

шудааст. Теъдоди маводҳои чопӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда ба банди 14 

«Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)», 

ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  26 ноябри соли 2016, 

№505 тасдиқшудааст, мувофиқат мекунад.  

 Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи 

онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Дастовардҳои илмии дар 

диссертатсия дарҷ гардида ба талаботи шиносномаи таҳқиқоти илми 

ихтисоси 08.00.05. – Иқтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисоди 

соҳибкорӣ) ба бандҳои : 8.3.- Қонуниятҳо ва тамоюли рушди соҳибкории 

ҳозиразамон; 8.6. - Барқароршавӣ ва рушди шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ: 

ташкилӣ-ҳуқуқӣ; аз рӯи миқѐси фаъолияти соҳибкорӣ; аз рӯи самтҳои 
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фаъолияти соҳибкорӣ (истеҳсолот, савдо-молиявӣ, миѐнаравӣ ва ғайра); 

8.7. – Ташаккулѐбӣ ва рушди инфрасохтори фаъолияти соҳибкорӣ; 8.8. – 

Танзими давлатӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ.нав, мутобиќат 

дорад. 

Ба талаботи КОА мутобиқ будани тартиб ва танзими диссертатсия. 

Дисертатсия  мувофиқи  талаботҳои банди 74 «Низомномаи намунавӣ 

оид ба Шӯрои диссертатсионӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдиқ шудааст, таҳия карда 

шудааст. Он аз ҷониби муаллиф мустақилона навишташуда, дорои пай 

дарҳамӣ ва натиҷаҳои нави илмии ба талаботи ҳимоя ҷавобгӯ аст, ки он 

аз кӯшиши муаллифи кори диссертатсиониро дар илм шаҳодат медиҳад.  

Мутобиқати тахассуси илмии шахсони довталаби дарёфти дараҷаи 

илмӣ ба ихтисосе, ки онҳо ба он довталабанд. Тахассуси илмии Джайлоев 

Зафар Миралиевич довталаби дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

иқтисодӣ ба ихтисоси 08.00.05. – Иқтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии халқ 

(иқтисоди соҳибкорӣ)  мутобиқат мекунад.  

Ба андешаи мо дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ, диссертатсияи 

тақризшаванда дорои як қатор камбудию норасогиҳо мебошанд, ки аз 

инҳо иборатанд: 

1. Омӯхтани пурраи таљрибаи давлатњои њамсоя ва љањон ва муќоиса 

намудани он бо њолати имрўзаи бахши соҳибкории истеҳсолии хурди  

кишвари мо ба манфиати кор мебуд; 

2. Дар нақшаҳои 1-5 беҳтар мебуд, агар графики нишондиҳандаҳо оид 

ба ҷумҳурӣ гирифта мешуд ва графикҳои нишондиҳандаҳои 

вилоятҳои алоҳида дурустар ифода меѐфтанд; 

3. Дар кори диссертатсионӣ номгӯи ташкилотҳои дастгирии 

инфрасохтории соҳибкорӣ дар вилоят оварда шудаанд, аммо 

сарчашмаҳои маблағгузории онҳо нишон дода нашудааст; 

4. Тавоної, имконият ва иќтидорњои истењсолии  корхонањои хурди 

истеҳсолии вилоят пурра мавриди омӯзиш ќарор дода нашудааст; 

5. Дар рисолаи пешнињодгардида график ва диаграммањо кам ба назар 

мерасанд; 

6. Дар баъзе мавридҳо ибораҳои нодуруст, ҷумлаҳои нофаҳмо, ғалатҳои 

имлоӣ ба назар мерасанд. 

Бо ибрози чунин нуқтаи назар метавон гуфт, ки диссертатсияи 
Джайлоев Зафар Миралиевич ба камбудиҳои номбар кардашуда нигоҳ 
накарда дар сатҳи зарурӣ омода карда шудааст ва аз ҷиҳати мазмун 
мутобиқи талаботҳои мавҷуда мебошад.  
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