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ТАЦРИЗИ

мукарризи расмй, номзади илмхои иктисодй, дотсент Содикова Гавхар 
Иброхимовна ба диссертатсияи Ашуров Умедчон Зайнидинович дар 
мавзуи “Рушди бахши чамъиятии иктисодиёти минтака: асосхои илмй ва 
механизмхои банизомдарорй” (дар мисоли вилояти Сутди Чумхурии 
Точикистон), ки барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои иктисодй 
аз руйи ихтисоси 08.00.05 -  иктисодиёт ва идоракунии ходагии халк 
(иктисодиёти минтакавй)

1. Мухимияти мавзуи тадкикоти диссертатсиони

Мавзуи тадкикоти диссертатсиони Ашуров Умедчон Зайнидинович 

-  “Рушди бахши чамъиятии иктисодиёти минтака: асосхои илмй ва 

механизмхои банизомдарорй” мутобик ба талаботи дурнамои рушди 

хаёти идтимоиву иктисодии Точикистон ба ичро расидааст. Дар сатхи 

минтакавй яке аз самтхои самаранокии стратегияи сиёсати миллй ин 

таъмини рушди ботавозуни идтимою иктисодй ва сурати рушди он дар 

минтакахои алохида мебошад. Аз ин лихоз муайян намудани 

афзалиятхои хар як минтака дар асоси иктидорхои мавдуда, бозори 

мехнат ва хусусиятхои хоси рушди идтимоию иктисодй ва демографй, 

имкониятхои вокеии амалисозии вазифахои аввалиндарада барои ояндаи 

миёнамухлат ва дарозмухлат яке аз самтхои асосии фаъолиятро дойр ба 

таъмини рушди минтакахо ташкил додааст. Чунон чй

хавасмандгардонидани фаъолияти субъектони ходагй метавонад барои 

бартараф намудани камбудихо ва ичрои вазифагузорихо мусоидат 

намояд. Аммо, дар шароити муосир рушд ва самаранокии амалисозии 

раванди фаъолияти корхонахои бахши дамъиятй хеле паст аст, аз он 

чумла дар бисёр корхонахо низоми назорат ва идоракунии самаранок 

дар дарачаи кофй нест, ки сабаби муфлис гаштани фаъолияти онхо



мегардад. Ин ва дигар омилдои мавдудбуда зарурияти интихоб ва 

омузиши мавзуи зерин гардидааст. Максади таддидотии илмии мазкур 

асосноккунии назариявй ва методологии самтхои инкишофи корхонахои 

бахши дамъиятй бо пешнидоди тавсиядои амалй оиди рушд ва такмили 

фаъолияти самаранокии ондо дар сатди минтадавй мебошад. Боиси хайд 

аст, ки рисола ба истифодаи васеи муносибатдои комплексй ва усулдои 

мухталифи таддидотй такя карда, ба масъалахои шароити муосир 

бахшида ва мутобик карда шудааст.

2. Дарачаи асоснокии гузоришдои илмй, хулосаву пешнидодхо, ки дар

диссертатсия омадаанд.

Дар раванди халли илмии масъалахои гузошташуда равишдои 

методологй ва мелодии пажудиш, ки муаллиф интихобу истифода 

намудааст, имконият додааст, ки натидадои судманди илмй дар самти 

назария ва амалияи истифодаи омилдои рушди корхонадои бахши 

чамъиятй дар сатхи минтакавй, коркарди пешниходдои илмиву амалй 

дар додай такмили роддо ва методдои баланд бардоштани самаранокии 

ин омилдо руи кор омадааст.

Асоснокии хулосаву пешниходхои дар диссертатсия омада ва сатхи 

илмияти ондо аз он шадодат медидад, ки муаллиф асардои бунёдии 

олимони иктисодии ватанивию хоридиро дар сохаи назарияи омилхо ва 

комбинатсияи самараноки ондо эдодкорона истифода бурдааст.

Дар раванди тадкикоти диссертатсионй усулдои иктисодии тадлил 

васеъ истифода шудаанд, махсусан: тадлил ва синтез, тадлили сабабй- 

окибатй, тадлили мадмуавй ва низомй, усули мукоисакунй, 

хулосабарорй, тадлили маълумотдои оморй, ифодаёбии графикй ва 

дадвалии маводдои аслй.

Заминай иттилоотии тадкикоти илмиро дастурдо, баромаддо ва 

Паёмдои Асосгузори сулду вахдати миллй -  Пешвои миллат, Президента 

Ч,умдурии Тодикистон, маълумоти Агентии омори назди Президенти



Чумхурии Точикистон, Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии 

Тодикистон, маводхои чопии даврагии иктисодй, маводхои 

конференсияхо, маводхои тахлилй ва тадкикотй, захирахои иттилоотии 

шабакаи «Internet» ташкил додаанд.

Шиносой бо кор нишон медихад, ки муаллиф хеле мохирона бо 

адабиётхои илмй дойр ба мавзуи тадкикот кор кардааст, мустакилона 

далелхои омориро вобаста бо максади тадкикот чамъ овардааст, коркард 

ва тахлил намудааст.

3. Сахехй ва навгонии тадкикот ва натичахои гирифташуда.

Ба назари мо элементхои навгонии тадкикоти диссертатсионй, ки 

муаммохои илмии аз тарафи муаллиф гузошташударо хеле сахех тавсия 

медихад, чунинанд:

1. Исбот карда шудааст, ки корхонахои бахши чамъиятй субъектхое, 

мебошанд, ки неъматхои чамъиятиро истехсол мекунанд, 

вазифагузорихои давлатиро дар амал чорй мекунанд ва барои 

бехтаргардонидани сатхи некуахволии ахолй мусоидат менамоянд. 

Вокеан, хам дар хар як минтака якчоя ба идоракунии фаъолияти бахши 

чамъиятй диккати хоса додан зарур аст, ки махе самаранокии фаъолияти 

сохторхои мухим ба монанди корхонахои хуроки омма, тандурустй, 

маориф, хизматрасонии коммуналй ва дигарон барои баланд шудани 

натанхо сурати инкишофи иктисодй дар кишвар, балки бехтарии 

некуахволии хар як минтака мусоидат мекунад;

2. Хрлате исбот карда шудааст, ки мувофики он дар шароити вилояти 

Сутд мушкилот дар маблатгузории нокифояи бучетй, хавасмандй заифй, 

музди мехнати паст, фарсудашавии фондхои асосй дар корхонахои бахши 

чамъиятй, ракобатпазир набудани махсулоти истехсолшаванда ва тайрахо 

зохир гардидааст. Муаллиф дарк намудааст, ки идоракунии корхонаи 

бахши чамъиятй дар минтакахо татйиротхои чиддиро талаб мекунад. 

Барои ин воридкунии инноватсияхо, тадкики хусусиятхои талабот ва



пешниход, эътирофи хародот, таъмини сахехии ракобатпазирии 

корхонахоро ташкил намуд;
3. Бахри инкишофи бахши чамъиятй хамчун кисми чудонопазирии 

таркибии иктисодиёти милли бартараф намудани монеахои гуногунро 

талаб мекунад, асоснок карда шудааст;
4. Тавсияхо оиди такмили фаъолияти корхонахои бахши чамъиятй

пешниход шудаанд. Дуруст аст: таъмини шаффофияти фаъолият,

бартараф кардани номуайянй ва монеахои бюрократа, инкишоф додани 

низоми идоракунии давлатй-иттилоотй, баланд бардоштани сифати тайёр 

намудани кадрхо ва хавасмандкунии шутли ахолй дар бахши чамъиятй 

самтхои асосии тачдиди фаъолияти мазкур мегардад.

Дар сарсухани диссертатсия мухимияти мавзуъ, сатхи коркарди он, 

хадаф ва вазифахо, гипотезаи диссертатсия ва гайра муайян карда 

шудааст.

Дар боби аввал - “Асосхои назариявй -  методологии инкишофи 

бахши чамъиятии иктисодиёт дар шароити муосир” чанбахои 

консептуалй ва мундаричаи ичтимоию иктисодии бахши чамъиятии 

иктисодиёт, масъалахои методологии ташкили идоракунии бахш ва 

истифодаи тачрибаи хоричй дар раванди амалисозии фаъолият мавриди 

омузиш карор гирифтааст.

Дар ин боби диссертатсия таснифот ва тафовути заминавии бахши 

чамъиятй ва бахогузории аз гояхои олимони хоричй тахия ёфтаанд, 

мавриди тахкик карор гирифтааст(с.4-17). Муаллиф фаъолияти 

хизматрасонии ба ахолй аз тарафи корхонаи бахши чамъиятй тахкик 

гузаронида, дар асоси чамъбасти акидаву андешахои олимон меъёрхои 

бахогузории фаъолияти онхоро пешниход намудааст(расми 1.2.2). 

Сипае, муаллиф кайд намудаааст, ки фаъолияти корхонахои бахши 

чамъиятй метавонад аз мавкеъхои гуногун ба монанди хачми барориш, 

арзиши аслии махсулот, шумораи коргарон, андозхои пардохтшаванда ва 

музди мехнат майл дорад. Дар мачмуъ методикаи бахогузории фаъолияти 

корхонахои бахши чамъиятй барои кабул намудани карори окилона



нисбати тадбики хадафхои давлатй дар минтакахо имкон фарохам 

меоварад. Муаллиф дар асоси тадкики тадрибаи кишвархои хоридй дар 

идоракунии бахши дамъиятии икдисодиёт механизми хамкории давлатию 

хусусиро ошкор намудааст ва акида дорад, ки аксарияти неъматхо ва 

хизматрасонии дамъиятй метавонад аз дониби давлат ё бахши хусусй 

таъмин шавад. Зеро вазифаи корхонахои бахши дамъиятй аз дониби 

ширкатхои хусусй танхо дар сурати якдоя шудани сармояхои будети 

давлатй ва сармояи хусусии корхонахои шакли моликияташон гуногун 

идро шуда метавонад(с.45-52).

Муаллиф таъкид намудааст, ки дар шароити иктисодиёти бозорй 

ва иктисодиёти гузариш хар як кишвар, аз думла Ч,умхурии Тодикистон 

колаби ташкили корхонахои бахши дамъиятиро бо назардошти 

шароити идтимоию -  иктисодии худ интихоб намояд. Бинобар хамин 

дар шароити иктисодиёти гузариш истифодабарии нишондодхои 

зарурии самаранокии ташкили корхонахои бахши дамъиятиро, ки 

принсипхои умумй ва хусусиятхои иктисодиёти гузаришро дар сатххои 

гуногуни ходагидорй кушода медиханд, нихоят зарур мебошад.

Дар боби дуюм -  “Хусусиятхо ва омилхои инкишофи корхонахои 

бахши дамъиятй ва идоракунии онхо дар иктисодиёти вилояти Сугд”, 

мавкеъ, накш ва хусусиятхо, мушкилотхои рушди корхонахои бахши 

дамъиятй, омилхо ва колабсозии он дар вилояти Сугд тахкик карда 

шудааст. Дар ин боби диссертатсия сараввал тахлили шумораи корхонахо 

ва ташкилотхои вилояти Сугд асосан аз хиссаи корхонахои минтака, 

маком ва накши он дар иктисодиёти вилоят инъикос ёфтааст. Муаллиф 

кайд намудааст, ки дар давраи солхои баррасишаванда шумораи 

корхонахои давлатй тамоюли афзоиш дорад ва дар соли 2017 ба 13% 

афзуда, 28%-ро ташкил додааст, ки он оиди самти рушди бахши давлатй 

ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти молиявию ходагидории 

корхонахои шакли моликияти давлатй, махаллй ва дамъиятй далолат 

медихад(с.57-59). Бо баробари ин, муаллиф вазъи молиявии корхонахои 

алохида(корхонаи вохиди давлатии “Ходагии манзилию коммуналй”,



КВБ “Сутдфармасевт”, Раёсати тандурустии вилоят)-ро бо максади 

тахлили нишондихандахои миёнаи солонаи усутвории молиявии 

корхонахои бахши чамъиятии вилоят(ба монанди коэффисентхои 

таъминнокй бо манбахои хусусии маблатгузорй, мустакилияти молиявй, 

устуворнокй) хисоб намудааст(с. 76-80). Муаллиф норасоии воситахои 

гардонро, ки ба микдору сифати хизматрасонии истехсолшавандаи 

чамъиятй таъсири назаррас мерасонад, эхсос намуд ва барои бартараф 

намудани ин камбудй истифодаи захирахои корхонахои бахши дамъиятй, 

чустучуи роххои солимгардонии молиявии ин бахшхо ва андешидани 

чорахо оиди таквият бахшидани фаъолнокии икдисодии корхонахои бахш 

тавассути тачдид намудани фондхои асосй бо баланд кардани сифати 

хизматрасонй ба ахолй пешниход намудааст (с.81-82).

Дар айни замон дар илми иктисодшиносй акида оиди инкишофи 

нобаробари минтакахо падидаи умуми эътирофшуда ва конуни иктисодй 

мавчуд аст, дар ин замина. акидаи олими рус Н.Зубаревич оиди чой 

доштани нобаробарии ичтимой ва иктисодй дар таксимшавии сатхи 

даромад, шугли ахолй, махсулоти умумии минтакавй ба хар як ахолй ба 

эътибор гирифта шуда, муаллиф накши корхонахои бахши давлатиро дар 

истехсоли МУМ ба хар нафар ахолй тадкикот гузаронидааст. Ба гуфтаи 

дигар хангоми зиёдшавии шумораи корхонахои бахши чамъиятй, 

татйирот дар мазмуни МУМ ба хар нафар ахолй метавонад тамоюли 

мусбй ба 90,73 мавкеъ дошта бошад, ки оиди инкишофи мусбии бахш дар 

иктисодиёти минтака далолат медихад.

Бо истифодаи бастаи махсуси барномаи амали бо фарзияи “statistik” 

тарики мошинаи электронй -  хисоббарорй хисобхо амалй намудааст, ки 

бо тахлили коэффисиенти коррелятсия ва кимати коэффисиети 

детерминатсия накши корхонахои бахши давлатй дар таркиби МУМ ба 

хар нафар ахолй тахлил намудааст. Аз ин лихоз коэффистенти кашиши 

хар як омил ошкор карда шуда, таъсири онхоро ба нишондихандаи 

чамъбастй инъикос намудааст.



Дар натича нишондихандаи интегралии иктисодии минтака ва 

таъсири корхонахои бахши чамъияти ба ин нишондиханда ошкор 

гардиданд, ки имконияти бахргузории ахамияти микдорй, ичтимоию 

иктисодии корхонахои бахши чамъиятиро додааст.

Дар диссертатсия таъкид шудааст, ки ташаккул ва инкишофи бахши 

фаъолияткунандаи чамъиятй дар иктисодиёти Думхурии Точикистон 

вазифаи мустаким ва мухими макомоти хокимияти давлатии махаллй 

мебошад, зеро самаранокии бахш дар бораи ичрои муваффаки вазифахои 

давлатй дар минтакахо шаходат медихад ва кобилияти давлатро дар 

нигоадории инкишофи ба хам пайвастаи хамаи секторхои иктисодиёти 

кишвар инъикос мекунад. Бинобар он муаллиф ба ин пахлуи масъала 

ахамият додааст(с.91-95).
Дар боби сеюм -  “Такмили тарзхои танзими фаъолияти бахши 

чамъиятй дар дираи таъмини инкишофи минтакахо” самтхои тачдиди 

механизмхри ниходии инкишоф ва афзалиятнокии фаъолияти корхонахои 

бахши чамъиятй тадкик ва муайян карда шудданд.

Дар рисола муайян карда шудааст, ки инкишофи ичтимой -  

иктисодии минтакавии вилояти Сутд аз вазъияти муосири субъектхои 

амалкунандаи иктисодиёт, афзалиятхои мушаххаси онко, инчунин мавчуд 

будани стратегияи мустакили комил оиди татбики хадафхои мушаххас ва 

халлу фасли масъалахо вобастагии зич дорад. Бо ин максад муаллиф 

самтхои асосии тачдиди бахши чамъиятиро ошкор намуда, дар хар 

минтакаи алохида татбики самтхои зикршударо бешубха барои 

воридкунии сахми калон ба инкишофи минтакахои Думхурии Точикистон 

мухим донистааст.

Ба акидаи муаллиф ба самтхои асосии тачдиди бахши чамъиятй 

дохил кардан мумкин аст:

-бо максади баланд бардоштани сифати омодагии кадрхо ва самаранокии 

идоракунй оиди хавасмандгардонии шугл дар бахши чамъиятй чорахо 

андешидан зарур аст;



-таъмини шаффофияти фаъолияти истехсолй ва хочагидории корхонахои 

бахши чамъиятй;

-истифодаи хамкории давлатй-хусусй дар истехсоли неъматхои чамъиятй; 

-бартараф намудани номуайянй ва монеахои бюрократа;

-ташкил ва инкишоф додани низоми идоракунии давлатй -  иттилоотй бо 

номи “хукумати электронй”;

-такмил додани механизмхои ниходии инкишофи корхонахои бахши 

чамъиятй мебошад(сах. 101-103).

Аз он чумла муаллиф мешуморад, ки дар баробари он Макомоти 

ичроияи хокимияти давлатии махаллй низ бояд барои такмили фаъолияти 

бахш чунин чорахоро андешад, аз он чумла тачдиди фаъолияти хамаи 

субъектхои бахш; вориднамудани низоми иноватсионии идоракунй; 

баланд намудани сифат ва маданияти хизматрасонй; такмил додани 

фаъолияти муассисони томактабй, умумй ва олй (оиди пешниходи 

таълими ройгони босифат); чорй намудани дастовардхои илмй -  техникии 

пенщадам ва дигархо.

Дар хотимаи диссертатсия хулосахои илмй ва пешниходхо дар 25 

банд омадааст.

4. Мухимияти хулосаву пешниходхо ва имконияти истифодаи онхо дар

илм ва амалия.

Ахамияти амалии натичахои тадкикоти илмй дар имконияти 

истифодабарии натичахоро дар чараёни татбики барномахои 

дарозмуддати рушди ичтимоиву иктисодии вилояти Сутд, барномахои 

сохавй, ки пайваста бо сифату хусусиятхои минтакаи шимоли 

Точикистон тахия шудаанд, доро мебошанд. Ба тайр аз ин, натичахои 

тадкикот дар чараёни тахия ва коркарди сиёсати икдисодии давлат аз 

тарафи корхонаи вохиди давлатии хочагии манзилию коммуналии 

вилояти Сутд, Раёсати тандурустии вилояти Сутд ва КВД Сутд -  

Фарматсия васеъ истифода мегардад.



Иштироки шахсии муаллиф дар дастрасии натичахои илмй дар 

коркарди назария оид ба такмили фаъолияти корхонахои бахши 

дамъиятй дар шароити муосир, инчунин иштирок дар конфронсхои 

гуногуни илмй -  назариявии донишгох, мухталифи вилоятй, чумх,уриявй 

ва байналхалкй ифода меёбанд.

5. Арзёбии мохияти диссертатсия, сатхи комилии он, эродхо дойр ба

шаклгирии диссертатсия

Албатта, тадкикоти диссертатсионй аз нигохи мукарриз дорой як 

катор носахехй аст, ки умуман наметавонад сифати илмии ва мехнати 

илмии муаллифро коста намояд. Эроду дархости мукарриз чунин аст:

1. Дар рисолаи илми тавсифи асосхои илмй ва консептуалии бахши 

дамъиятии иктисодиёт хуб баён карда шудааст. Вале хусусият, 

принсипхои фаъолият ва дихатхои киёсии он дар шароити иктисодиёти 

бозорй ба таври возех баён нагаштааст.

2. Дар параграфи 1.3. тадрибаи хоридии идоракунии корхонахои 

бахши дамъияти иктисодиёт (расми 1.3.1.) оварда шудаанд, аммо 

хусусиятхо ва дихатхои афзалноки он дар шароити кунунй пурра кушода 

нашудааст.

3. Баходихии холати корхонахои бахши дамъияти иктисодиёти 

вилояти Сутд дар параграфи 2.1 бештар ба бахои микдорй такя карда 

шудааст хол он, ки дар расми 1.2.2. меъёрхои бахогузории ин бахш 

оварда шудаанд. Дар асоси он унвонду хулосахои зарурй 

наборовардааст.

4. Дар рисолаи илмии унвонду таснифи омилхо ва таъсири он ба 

рушди бахши дамъиятии иктисодй оварда шудаанд, аммо пешгуии 

инкишоф ва бартарафкунии омилхо бо дарназардошти дурнамо пешгуи 

карда нашудаанд.



5. Ч,оизи кайд аст, ки рисолаи илмй аз иштиботхои имлоию 

грамматикй дур нест ва барои ошкории мазмуни вожа ва иборахо 

метавонад мушкилй эдод намояд.

Боиси кайд аст, ки камбудихо ва норасогихои номбаршуда ахамият ва 

манзалати илмй ва амалии тадкикоти гузаронидашударо паст 

намекунад. Сохтори диссертатсияи номзадй аз нуктаи назари мантикй 

дуруст буда, рисолаи илмй дорой унсурхои навгонии илмй мебошад. 

Диссертатсияи Ашуров У.З., бо худ фаъолияти мустакилона, пурра ва ба 

итмомрасидаро ифода мекунад.

6. Тасдики ифодаи натидахои тадкикоти диссертатсионй дар нашрияхои

илмй

Асархои интишоршудаи муаллиф икдибосхои илмй ва хулосаву 

пешниходхои дар диссертатсия. дойдоштаро дар худ инъикос намудаанд. 

Аз руи натидахои тадкикот 9 маколаи илмй, аз он думла 7 маколаи илмй 

дар мадаллахои аз тарафи КО А назди Президенти Думхурии Тодикистон 

ва КОА Федератсияи Русия эътирофшуда, чоп карда шудаанд.

7. Мутобикати мазмуни автореферат бо мазмуни диссертасия

Автореферата диссертасия мазмуни асосии тадкикоти 

диссертатсиониро дар худ инъикос намудааст ва дар он навгонихои илмй, 

ки ба химоя бароварда мешавад, дой гирифтааст.

Аз нигохи мазмуни илмй ва шакли баён диссертатсия дар мавзуи 

“Рушди бахши дамъиятии иктисодиёти минтака: асосхои илмй ва 

механизмхои банизомдарорй” (дар мисоли вилояти Сутди Чумхурии 

Тодикистон) бешубха кори илмии тахассусй буда, дар он халли муаммои 

илмй, ки ахамияти мухиму афзалиятнокро дар рушди илми иктисоди 

ватанй доро аст, комилан бо талаботи Низомномаи КОА назди 

Президенти Ч,умхурии Тодикистон давобгу аст. Аз ин лихоз муаллифи он



Ашуров Умеддон Зайнидинович сазовори дарадаи илмии номзади илмхои 

иктисодй аз руйи ихтисоси 08.00.05 -  иктисодиёт ва идоракунии ходагии 

халк (иктисодиёти минтакавй) мебошад.

Мукарризи расмП, номзади илмхои иктисо 
дотсенти Донишкадаи иктисод ва савдои 
Донишгохи давлатии тидорати Тодикист одикова Г.И.

Донишкадаи щтисод ва савдои 
Донишгохи давлатии тицорати 
Тоцикистон, 733700 ш. Хуцанд, 

х. Сомони 169. Тел. (992) 92-706-26-62. 
e-mail: sadikova.gavhar@mail.ru

Имзо тасдщ карда шуд.
Сардори шуъбаи кадрхо Бобое
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