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ТАЌРИЗИ 

муќарризи расмӣ ба кори диссертатсионии Ашуров Умедҷон Зайнидинович 

дар мавзӯи «Рушди бахши љамъиятии иќтисодиѐти минтаќа: асосњои илмї ва 

механизмњои банизомдарорї (дар мисоли вилояти Суѓди Ҷумҳурии 

Тољикистон)» барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иҚтисодӣ аз рӯи 

ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии халќ (иќтисодиѐти 

минтаќа)  

Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот. 

Бахши ҷамъиятӣ чун қисми ҷудонопазири таркибии иқтисодиѐти 

миллӣ дар ҳаллу фасли масъалаҳои иқтисодиѐти вилояти Суғд мавқеи муҳим 

дорад. Бахши мазкур, ки маҷмӯи захираҳои иқтисодиѐт мебошад, барои 

ташаккул ва такрористеҳсоли шароитҳои мусоиди инкишофи устувори 

иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, амнияти миллии он зарур аст. Ин қисми 

иқтисодиѐт, ки пурра ѐ дар қисми бештар таҳти роҳбарии давлат қарор 

дорад, корхонаҳои миллигардонидашуда, хадамоти ҳукуматӣ ва шаҳрдорӣ, 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (бар хилофи бахши ҷамъиятӣ)-ро дар бар мегирад. 

Вобаста ба татбиқи ислоҳоти бозорӣ дар маҷмӯъ дар кишвар ва аз 

ҷумла дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби сатҳи баланди 

ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликият доираи бахши ҷамъиятии 

иқтисодиѐт нисбатан маҳдуд гардид. Новобаста ба ин, корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар масъалаҳои нигоҳдории сатҳи иҷтимоии аҳолӣ дар минтақаҳо, 

инчунин ташкили шароити рушди субъектҳои дигари иқтисодиѐт то айни 

замон мавқеи ҷиддӣ дорад. Азбаски дар ҳар як минтақа ҳаѐти иҷтимоӣ-

иқтисодии аҳолиро бе пешниҳоди хизматрасонии имтиѐзноки хоҷагии 

коммуналӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, маданият, 

нақлиѐти ҷамъиятӣ ва ғайра тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Аломатҳои фарқкунандаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз бахши хусусӣ 

дар он аст, ки онҳо вазифаи иҷтимоии муфидро иҷро мекунанд ва 

фаъолияти онҳо ба гирифтани фоида равона карда нашудааст. Онҳо 

масъалаҳои умумимиллиро ҳаллу фасл мекунанд. Бахши мазкур дар тақвият 

бахшидани соҳаҳое, ки шароитҳои умумии фаъолияти истеҳсолӣ-

хоҷагидориро таъмин мекунанд, дар мавриди аввал соҳаҳои энергетика, 



алоқа, нақлиѐт ва ғ. Натиҷаҳои фаъолияти онҳо бо нишондиҳандаҳои 

самаранокии иҷтимоӣ баҳо дода мешавад. 

Ҳамзамон дар марҳилаи ҷории инкишоф самаранокии фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ хеле паст аст, аз ҷумла аксарияти онҳо бар 

зарари худ фаъолият мекунанд ѐ арзишҳои истеҳсолшавандаи ҷамъиятии 

онҳо сифати паст доранд, дар баъзе корхонаҳо омили идоракунии 

самаранок аз даст дода шудааст, ки ин боиси ба муфлисӣ дучор шудани 

онҳо мегардад. Якҷоя бо ин дар раванди амалӣ кардани вазифаҳои давлатӣ 

дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти ҷиддӣ ба мушоҳида 

мерасад, ки бо истифодаи ғайрисамараноки моликияти бахши ҷамъиятӣ 

вобаста аст ва дар натиҷа инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа боздошта 

мешавад. 

Ҳамаи омилҳои зикршуда дар маҷмӯъ зарурати ҷиддии омӯзиши 

масъалаҳои такмил додани воситаҳо ва усулҳои ташкили фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти 

Суғдро муайян мекунанд. 

Бинобар ин бе шакку шубҳа мубрамияти мавзӯи интихобгардида 

барои пешниҳоди шаклу механизмҳои иловагӣ ва татбиқи моделҳои 

муосири такмил додани фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бе баҳс 

мебошад. 

Сатҳи асосноккунии дастовардҳои илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳои дар 

диссертатсия омада.  

Бо истифодаи дурусти усулҳои таҳқиқот дар асоси принсипи 

муносибати системавӣ, методҳои хулосабарории назариявӣ ва эмперикӣ, 

таҳлилу синтез, таҳлили сохторӣ- функсионалӣ, оморӣ-риѐзӣ, индексӣ, 

экспертӣ ва ғ., инчунин истифодабарии маҷмуавии усулҳо ва роҳҳои 

интихобшуда саҳеҳияти тақозошавандаи хулосаҳои назариявӣ ва 

пешниҳодҳои амалиро таъмин намуда, имкон додаанд, ки муаллиф ба 

мақсади асосии таҳқиқот коркарди асосҳои назариявӣ ва амалии инкишофи 

фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, муайян кардани самтҳои такмили 

сохторӣ, механизмҳо ва фишангҳои нави иқтисодию ташкилии идоракунии 

самаранок ва ба ҳалли вазифаҳои гузошташуда муваффақ гардад. Бо ин 

мақсад муаллиф аз асарҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба масъалаҳои 

назарияҳои танзими давлатӣ, бахши давлатӣ, консепсияҳои некӯаҳволии 

ҷамъиятӣ, инкишофи фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ на чун шакли 

махсусгардонидашуда, балки чун сохтори ниҳодии иҷрокунандаи вазифаи 

ҳокимияти давлатӣ дар минтақаҳои алоҳида, тағйирѐбии сохтории бахш хеле 

хуб истифода намудааст. 



Эътиборнокӣ ва навоварии илмии диссертатсия аз он иборат мебошад, 

ки саҳеҳкунии асосҳои назариявӣ-методии инкишофи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ ва таҳияи чораҳо оиди такмили фаъолияти онҳо дар ҷанбаи ба 

даст овардани суръати устувори рушди иқтисодӣ дар минтақаҳои кишвар 

коркард шудаанд.  

 Унвонҷӯ кӯшиш намудааст, аз нуқтаи назари илмӣ моҳияти бахши 

ҷамъиятиро ҳамчун ҷузъи таркибӣ дар иқтисодиѐт муайян намояд. Аз ҷумла 

ба мафҳуми корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ чунин таъриф додааст: субъектҳое 

мебошанд, ки неъматҳои ҷамъиятӣ истеҳсол мекунанд, инчунин вазифаҳои 

давлатиро ба амал ҷори мекунанд ва маҳсулоти он таъиноти оммавӣ дорад 

ва дар ин радиф барои беҳтаргардонии некӯаҳволии аҳолӣ мусоидат 

менамояд.  

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронида шуда тавсияҳо оиди такмили 

фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ пешниҳод шудаанд, аз ҷумла: 

баланд бардоштани сифати омодакунии ҳайати кормандон дар бахши 

ҷамъиятӣ; таъмини шаффофияти фаъолият; истифодаи ҳамкории давлатӣ-

хусусӣ дар истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ; беҳтаргардонии сохтори 

ташкилӣ, интихоби технологияи сарфакунанда, таҳия ва татбиқи сиѐсати 

дохилии рақобатпазирӣ, истифодаи усулҳои инноватсионии идоракунӣ. 

 

Мазмуни кор. Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. 

Сохтори рисолаи номзадӣ дар асоси мақсаду вазифаҳои дар он 

гузошташуда муайян карда шудаанд. Рисолаи илмӣ аз сарсухан, се боб, 

хулоса ва руйхати адабиѐти истифодашуда иборат буда дар 147 саҳифаи 

ҳуруфчинии компютерӣ ифода ѐфта, дар он 17 ҷадвал ва 5 расм, 3 диаграмма 

инъикос гардидаанд.  

Дар сарсухан мубрамияти мавзўи рисола, дараљаи тањќиќи он 

асоснок карда шудаанд, маќсаду вазифањо матрањ гардидаанд, навгонии 

илмию ањамияти амалии кор шарњ ва объекту усулњои тањќиќ нишон 

дода шудаанд. 

Дар боби якум «Асосҳои назариявӣ-методологии инкишофи бахши 

ҷамъиятии иқтисодиѐт дар шароити бозорӣ» ҷанбаҳои консептуалӣ ва 

мундариҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии бахши ҷамъиятии иқтисодиѐт, масъалаҳои 

методологии ташкили идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва таҷрибаи 

кишварҳои хориҷӣ дар идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятии 

иқтисодиѐт баррасї гардидаанд. 

Дар боби дуюм «Хусусиятҳо ва омилҳои инкишофи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ ва идоракунии онҳо дар иқтисодиѐти вилояти Суғд» мавқеи 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар инкишофи минтақа ва хусусиятҳои онҳо, 



омилҳо ва қолабсозии таъсири онҳо ба инкишофи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар минтақа мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. 

Дар боби сеюм «Такмили тарзҳои танзими фаъолияти бахши ҷамъиятӣ 

дар доираи таъмини инкишофи минтақаҳо» таҷдиди механизмҳои ниҳодии 

инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар минтақа ва самтҳои афзалиятноки ташкили 

идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар дурнамо баррасӣ шудаанд. 

Дар хулоса натиҷаҳои таҳқиқот ҷамъбаст гардида, тавсия ва 

пешниҳодҳои асосии дороӣ аҳамияти илмӣ ва амалӣ оварда шудаанд. 

Асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳо, ки дар 

диссертатсия зикр гардидаанд. 

Дар заминаи таҳқиқи адабиѐти илмӣ вобаста ба инкишофи бахши 

ҷамъиятии иқтисодиѐт дар шароити бозорӣ, муаллиф кӯшиш намудааст 

намудҳои бахши ҷамъиятиро аз рӯи хислат ва намуд тасниф намояд. 

Дар диссертатсия қайд шудааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши 

ҷамъиятии иқтисодиѐт дар марҳилаи ибтидоии ташаккул қарор дорад ва ба 

душвориҳои зиѐде дучор мешавад. Вобаста ба ин, ҳалли масъалаҳои бахши 

мазкур барои ҷумҳурӣ, ки дар марҳилаи сохтори низоми нави ниҳодӣ қарор 

дорад, аҳамияти муҳими назариявӣ ва амалиро дорад. Дар ин радиф 

диссертант нисбати бахши ҷамъиятии иқтисодиѐт таснифот ва тафовути 

асосии анъанаҳои англисӣ ва континенталӣ додааст. Унвонҷӯ муайян 

намудааст, ки дар соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ дар бахши ҷамъиятӣ, чун 

қисми бахши ғайритиҷоратӣ (ғайрибозорӣ) як қатор хусусиятҳоро доро аст. 

Якум, қонунҳои бозорӣ дар он амал намекунанд (ѐ ба таври маҳдуд амал 

мекунанд) ва тарзи ғайридавлатии муносибатҳои ҳамдигарии субъектҳои 

иқтисодӣ афзалият дорад, гирифтани фоида мақсади асосии фаъолияти 

иқтисодӣ намебошад. Дуюм, асосан неъматҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ) истеҳсол 

мешаванд ва онҳо ба таври дастаҷамъӣ (одатан, дар корхонаҳо ва 

муассисаҳои ҷамъиятӣ) ба вуҷуд оварда мешаванд. Сеюм, тавозуни байни 

талабот ва пешниҳоди неъматҳои моддӣ дар ҳудуди низоми сиѐсӣ, яъне зери 

таъсири давлат муқаррар карда мешавад. (С. 14-24) 

Унвонҷӯ душвориҳо ва мушкилоти корхонаҳои бахши ҷамъиятиро дар 

давраи татбиқи ислоҳоти бозорӣ муайян намуда, баҳри рушди минбаъдаи 

он, унсурҳои таркибии нақшаи инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятро 

пешниҳод намудааст: 1. барномаи хусусигардонии амволи давлатӣ дар 

маҳалҳо; 2. барномаи миллигардонии амволи хусусигардонидашуда; 3. 

нақшаи ҷамъбастии фаъолияти молиявӣ-хоҷагии корхонаи давлатӣ; 4. 

шумораи кормандони давлатӣ дар минтақаҳо; 5. феҳрасти хизматрасоние, 

ки ба аҳолӣ дар асоси ройгон аз ҳисоби буҷет пешниҳодшаванда, ғайр аз ин 



дар нақша бояд пешгӯии даромад аз истифодаи амволи давлатӣ ва 

асосноккунии хароҷоти нигоҳдории он пешбинӣ шуда бошад. (С. 30-35) 

Дар диссертатсия таҷрибаи ҷаҳонӣ дар соҳаи идоракунии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ омӯхта шуда, унвонҷӯ истифодаи усулҳо ва тарзҳои 

идоракуниро ба шароитҳои махсуси ҳар кадоме аз кишварҳо, аз ҷумла 

шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон мувофиқ зарур донистааст. (С. 

45-54.) 

Дар асоси таҳлилҳо муаллиф ба хулосае омадааст, ки бо мақсади паст 

кардани қисмати хароҷотии буҷет кам кардани хароҷот ба дасгоҳи 

идоракунанда ва зиѐд кардани хароҷот барои хоҷагии қишлоқ, ҷангал ва 

шикор мувофиқи мақсад аст. Бахши ҷамъиятии вилояти Суғд шароитҳои 

мусоиди инкишофи иҷтимоӣ ва иқтисодии вилоятро ташкил менамояд. 

Фаъолияти он барои таъмини афзалиятҳои рақобатпазири соҳаҳо ва 

корхонаҳо, афзудани сатҳ ва сифати некӯаҳволии аҳолии вилоят равона 

карда шудааст.(С. 56-62) 

Дар рисола ба он корхонаҳое, ки вазифаҳои давлатиро иҷро мекунанд 

ва барои таъмин кардани устувории иқтисодӣ, паст кардани шиддати 

иҷтимоии ҷомеа кӯшиш ба харҷ медиҳанд, диққати асосӣ дода шудааст. Дар 

асоси ин муаллиф зуҳуроти норасоиҳои иқтисодӣ бозоргонӣ ва механизмҳои 

мавҷудаи иқтисодӣ, маъмурӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқи ки ба самаранокии 

идоракунии бахши ҷамъиятӣ таъсир мерасонанд асоснок намудааст. (С. 66-

67) 

Зеро, ки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ба 

монанди субъектҳои дигари иқтисодиѐт дар ҳар минтақа, аз ҷумла вилояти 

Суғд мақсади ворид кардани нақшро ба инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодии 

минтақа саҳмгузор бошанд.  

 Бо мақсади муайян намудани коэффисиенти сатҳи сармоякунӣ, 

таъминот бо воситаҳои худӣ, мустақилият ва устувории молиявӣ, муаллиф 

методикаи ҳисоб кардани ин нишондиҳандаҳоро дар корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ пешниҳод намудааст. (С. 76-77) 

Дар маҷмӯъ, инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии воҳиди маъмурӣ-ҳудудӣ то 

дараҷаи муайян инчунин аз саҳми корхонаҳои бахши ҷамъиятии дар ҳудуди 

минтақа фаъолияткунанда, ки дар аксари мавридҳо ба субъектҳои 

инфрасохторӣ таалуқ доранд, вобастагӣ дорад. Саҳми онҳо дар ҷамъбаст 

дар ҳаҷми МУМ ба ҳар нафар аҳолӣ инъикос мегардад. Дар ин асос аз 

ҷониби муаллиф қолаби иқтисодӣ-математикӣ таҳия гардидааст, ки ба 

баҳогузории мундариҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятии 

вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистонро имконият медиҳад. (С. 90-92) 



Дар маҷмӯъ суръати муносибатҳои рақобатноки таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ барои афзудани тамоюли таҷдиди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

сабаб мегардад, аммо усули беҳтарини таҷдид ҳоло дар ҷаҳон вуҷуд 

надорад. Аммо зарурати объективии табдилдиҳии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ ба корхонаҳои адаптивӣ (мутобиқшаванда) ва инноватсионӣ 

мавҷуд аст, ки дар онҳо маҳсулоти рақобатпазири ҷамъиятӣ истеҳсол 

мешавад. Бо ин мақсад муаллиф баррасӣ ва истифодаи се масалаҳои 

заминавиро пешниҳод намудааст, аз ҷмула омодакунии кадрҳо, 

технологияҳо, инфиродӣ кардани ӯҳдадорӣ ва ҳавасмандкунӣ дар бахши 

ҷамъиятӣ. (С. 99-100) 

Дар рисола самтҳои таҷдиди бахши ҷамъиятӣ мавриди таҳқоқот қарор 

гирифтааст, ки муаллиф истифодаи чунин чорабиниҳоро асоснок намудааст: 

таҳияи низоми индикаторҳо ва нишондиҳандаҳое, ки барои баҳогузории 

мазмун ва сифати ҳадафҳои оинномавии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

заминаи пешниҳоди хизматрасонӣ ѐ истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятии ба 

талаботҳои муосир ҷавобгӯ; таъмини шаффофияти фаъолияти истеҳсолӣ-

хоҷагидории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ; таваҷҷӯҳ ва истифодаи васеи 

принсипҳои бозоргонии фаъолият дар самти хоҷагидории корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ; таҳияи тарзҳои нав нисбати ташаккул додани сохтори 

ташкили идоракунӣ дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ. (С.101-106) 

Доир ба масалаи самтҳои афзалиятноки ташкили идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар дурнамо муаллиф ба хулосае омадааст, ки 

дар ҳар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон андешидан ва татбиқ намудани 

чораҳои зерин мувофиқи мақсад аст: таҷдид намудани фаъолияти ҳамаи 

субъектҳои бахши ҷамъиятӣ; воридкунии низоми инноватсионии идоракунӣ, 

ки барои кам кардани талафоту хароҷот дар бахши ҷамъиятии иқтисодиѐт 

имкон медиҳад; баланд намудани сифат ва маданияти хизматрасонии аҳолӣ 

дар ҳамаи субъектҳое, ки хизматрасонии давлатиро пешниҳод мекунанд; 

васеъ ва гуногун сохтани хизматрасонии давлатӣ ва шаклҳои хизматрасонии 

аҳолӣ; такмил додани фаъолияти муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, 

олӣ оиди пешниҳоди таълими ройгони босифат; андешидани чораҳо оиди 

фарогирии васеи аҳолӣ бо таълиму тарбияи томактабӣ; васеъ кардан ва 

навсозӣ кардани заминаи техникии МОТ (манбаи олии техникӣ) бо 

дастовардҳои илмӣ-техникии пешқадам; ҳаддалимкон ворид кардани 

ҳамкории давлатӣ-хусусӣ дар соҳаҳои иҷрои вазифаҳои иҷтимоии давлат. 

(С. 110-120) 

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия 

бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.  



Дар диссертатсия муқаррароти илмӣ ва амалӣ оиди инкишоф ва 

такмили корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар ҳар як воҳиди маъмурӣ-ҳудудӣ-

фазоӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолии ҳар як 

минтақа ва дар маҷмӯъ дар кишвар зикр шудаанд. Натиҷаҳои тарҳрезишуда 

метавонанд аз ҷониби сохторҳои мутобиқе, ки бо танзими фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, аз ҷумла мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ дар маҳалҳо, алалхусус Корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии 

манзилию коммуналӣ вилояти Суғд (маълумот дар бораи воридкунӣ № 307 

аз 07. 10. 2019), Раѐсати тандурустии вилояти Суғд (маълумот дар бораи 

воридкунӣ № 01-12/3107 аз 11. 10. 2019), ва Корхонаи воҳиди давлатии Суғд 

– Фарматсия (маълумот дар бораи воридкунӣ № 5 аз 02.09. 2019), ки 

ҳамоҳангсозии иҷозатдиҳӣ ва фаъолияти иқтисодиѐтро дар маҷмӯъ, инчунин 

субъектҳои махсусгардонидашуда ва миѐнарави иқтисодӣ (бонкӣ, нақлиѐтӣ, 

иҷтимоӣ ва ғ.)-ро амалӣ мекунанд, истифода гарданд. 

Инчунин муқаррароти асосии илмӣ ва хулосаҳои назариявии кори 

диссертатсионӣ назаррас буда, метавонад барои такмили механизмҳои 

ниҳодии инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар минтақа истифода шаванд.  

  

Ба андешаи мо дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари 

ҷанбаҳои мусбӣ камбудиҳои алоҳида ба назар мерасанд, ба монанди: 

1. Дар боби аввал шарњи меѐрњои асосие, ки фарќи миѐни бахши 

љамъиятиву  хусусии иќтисодиѐт муаяйн менамояд, норавшан мондааст. Дар 

назар дорем аз нигоњи равиши тањќиќотии муаллиф.  

2. Субъектњои бахши љамъияти иќтисодиѐти минтаќа арзиши иловагї 

месозанд, ва дар истењсоли МММ (маљмўи мањсулоти минтаќавї), аммо ин 

масаъла аз майдони тањлил берун мондааст. 

3. Дар рисола намудҳои муосири идоракунии бахши ҷамъиятӣ хеле хуб 

тавсиф ѐфтаанд. Аммо кадом аз ин намудҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мувофид аст ноаѐн мондааст. 

4. Зербоби 3.1. масалаҳои таҷдиди механизмҳои ниҳодии инкишофи 

бахши ҷамъиятӣ дар минтақа таҳқиқ гаштаанд. Аммо таркиби изоми 

ниҳодї, ки рушди бахши ҷамъиятиро мањз дар минтаќа таъмин менмояд, 

дар сатҳи кофӣ барассӣ нагаштааст.  

5. Дар руйхати адабиѐти истифодашуда номгӯи баъзе сарчашмаҳои илмие, 

ки аз онҳо дар кор ихтибос оварда шудааст (саҳ. 13, 15, 20,21) ҷой дода 

нашудаанд. 

6. Хулоса пайваста бо вазифаву новагони бояд тањия мегашт, бинобарон 

дар он мушахассоти илмї љой нагарифтааст.  



7. Дар кор баъзе ибораҳои истифодашуда ва ҷумлаҳои таҳрирталаб ба 

назар мерасанд. 

 Вале ин камбудиҳои зикршуда аҳамияти илмӣ ва амалии 

диссертатсияро паст намекунад ва хусусияти тавсиявӣ доранд. 

 

Мувофиқати диссертатсия ба тартиби додани дараљаи илмӣ ва унвони 

илмӣ. 

Дар маҷмӯъ бояд қайд намуд, ки кори диссертатсионии тақризшаванда 

таҳқиқоти илмии мустақилонаи пурра анҷомѐфта мебошад, ки навгониҳои 

илмии ба дастоварда ва аҳамияти амалиро дар худ таҷассум менамояд. 

Автореферат ва мақолаҳои нашргардидаи муаллиф дар худ таркибу 

мундариҷаи асосии диссертатсия ва навгониҳои илмии онро ифода 

менамояд. 

Кори диссертатсионии Ашуров Умедҷон Зайнидинович дар мавзӯи 

«Рушди бахши љамъиятии иќтисодиѐти минтаќа: асосњои илмї ва 

механизмњои банизомдарорї (дар мисоли вилояти Cуѓди Ҷумҳурии 

Тољикистон)» дар дараҷаи баланд иҷро гардидааст ва натиҷаи тақиқоти 

мустақилона ба охир расондаи муаллиф дар мавзӯи муҳим мебошад. 

Рисолаи илмии иҷрошуда ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба диссертатсияи номзадӣ, ба бандҳои 10, 11 ва 12 Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 505 аз 26 ноябри соли 2016 дар бораи 

додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ ҷавобгӯй мебошад ва муаллифи он 

сазовори ба ӯ додани дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи 

ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии халќ (иќтисодиѐти 

минтаќа) мебошад. 

 


