
Аннотатсия 

ба диссертатсияи Ҳайдарова Муслимахон Ҳусейновна дар мавзӯи “Такмили 
механизмҳои идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақа (дар асоси вилояти Суғди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон)”, барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ 

аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиѐти 
минтақавӣ). 

 

Калидвожаҳо: идоракунии иқтисодиѐти минтақавӣ, механизми идоракунӣ, 
рушди иқтисодиѐти минтақа, низоми идоракунии давлатӣ, раванди ташаккули 

механизмҳои идоракунӣ, низоми худидоракунии маҳаллӣ, воҳидҳои маъмурию 
ҳудудии худидоракунӣ, азнавсозии сохтори мақомотҳои идоракунӣ. 

Мубрамияти мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ. Дар марҳилаи муосири 

ташаккули низоми иқтисодии муносибатҳои бозорӣ, зарурат ва аҳамияти такмили 
низоми идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақаҳо ба маротиб меафзояд. Ин аз 
сабаби тасаввуроти нокофӣ оиди механизми идоракунии раванди рушди 

иқтисодии минтақа ва фаъолият дар шароити хоҷагидории бозорӣ, такроршавии 

вазифаҳо дар сатҳҳои гуногуни идоракунӣ ва дар соҳаҳои фаъолияти онҳо, 
инчунин фиқравияти амалиѐти ташкилӣ оид ба рушди низоми идоракунии 
минтақавӣ вобаста аст. Самаранокии низоми идоракунӣ аз сатҳи касбии 
кормандон вобаста аст, ки бо сабабҳои гуногун ба талаботи муосири иқтисоди 

бозорӣ мувофиқат намекунад. 
Объекти тадқиқот муносибатҳои ташкилӣ - иқтисодӣ, вобаста ба ташаккули 

самараноки механизмҳои идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақа, дар шароити 

муосир ба ҳисоб меравад. 
Мавзӯи тадқиқот механизми идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақа ва 

низомҳои худидоракунии ҳудудҳои маъмурии вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. 

Ҳадафи тадқиқот аз илман асоснокнамоии раванди ташаккули механизми 
идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақаҳо, тавсияҳои амалӣ барои азнавсозӣ ва 

инчунин низомҳои худидоракунӣ дар минтақаҳо мебошад. 
Навгониҳои илмии тадқиқот аз таҳияи механизми идоракунии равандҳои 

рушди иқтисодиёт, мусоидат барои беҳтар кардани самаранокии сохторҳои 

ташкилӣ, ки самти фаъолияти он барои ташкили муносибатҳои мувофиқ “ваколат 
ва захираҳо” байни мақомотҳои идоракунии минтақаҳо ва низомҳои 
худидоракунии ҳудудӣ равона шудааст, иборат мебошад. Натиҷаҳои асосии 
тадқиқот, ки навгонии илмии онро муайян мекунанд ва ба ҳимоя пешниҳод 

мегарданд, мансубанд: пешниҳоди нуқтаи назари муаллиф ба тафсири моҳияти 
"механизми идоракунӣ", хусусиятҳои фаъолияти механизми идоракунии рушди 
иқтисодии ҳудудҳои маъмурӣ, харитаҳои ҷуғрофӣ бо гурӯҳбандии шаҳрҳо ва 
шаҳракҳо аз рӯи шумораи аҳолӣ, инчунин харитаи ҷойгиршавии корхонаҳои 

саноатӣ дар ҳудудҳои маъмурӣ, модели навсозии механизми идоракунии 

равандҳои рушди иқтисодии минтақа ва таҳияи барномаи чорабиниҳо оид ба 

рушди ҳудудҳои маъмурии муаммовӣ, ки дар минтақаҳои гуногун ҷойгиранд, 
пешниҳод шудааст. 

 

 
 


