
АННОТАТСИЯ 
ба рисолаи номзадии Эгамқулов Махсудҷон Муњаммадович  

дар мавзӯи “Рушди инноватсионии бахши соҳибкорӣ дар низоми иҷтимоию 
иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)” 

 
Вожаҳои калидӣ: инноватсия, бахши соҳибкорӣ, низоми иҷтимоӣ – 

иқтисодӣ, минтақа, рушди соҳибкорӣ, устуворӣ, омилҳо, минтақаи озодӣ 
иқтисодӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, бозор, рақобат, андоз, молия, саноат, 
технология. 
 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ асосноккунии илмӣ ва таҳияи 
маҷмӯи тадбирҳо оид ба фаъол сохтани фаъолияти инноватсионии бахши 
соҳибкорӣ дар низоми иҷтимоию иқтисодии минтақа мебошад.  

Навгониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар инкишофи назария ва 
коркарди низоми тадбирҳо оид ба ташкил ва такмили фаъолнокии 
инноватсиониро дар бахши соҳибкории минтақавӣ дарбар мегирад. 

Дар рисолаи диссертатсионӣ моҳияти соҳибкории инноватсионӣ ва 
муносибатҳои методї ба арзёбии он мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд, 
инчунин таҷрибаи хориҷии инкишофи инноватсия дар соҳаи бизнес омӯхта 
шудааст.  

Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқот дар инкишоф ва такмили 
муқаррароти алоҳидаи назарӣ ва амалӣ оид ба ташккули олатҳои тараќќии 
инноватсияҳо дар бизнеси хурд ва миёнаи иқтисодиёти минтақавӣ зоҳир 
мегардад, ки ба идоракунии самаранок ва инкишофи он дар амалия имконият 
медиҳад.  

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ аҳамияти амалӣ доранд, 
истифодаи онҳо ба баланд бардоштани таъсирпазирии иқтисодиёти минтақа 
ва дараҷаи идорашавандагии пешбурди инноватсияҳо мусоидат мекунад.  

Ҳолат ва хусусиятҳои рушди фаъолияти инноватсионӣ дар бахши 
соҳибкории вилояти Суғд - тамоюлҳои инкишофи бахши таҳлил карда, 
арзёбии шароитҳои ҷорӣ намудани инноватсияҳо дар бизнес-сохторҳо сурат 
гирифтааст, ҳамчунин МОИ “Суғд” ба ҳайси муҳаррики соҳибкории 
инноватсионӣ дар минтақа баррасӣ гардидааст. Фаъолнокии инноватсионӣ 
дар бахши соҳибкории иқтисодиёти вилояти Суғди Тоҷикистон хусусияти 
ноустувор дорад. Ин раванд дар иқтисодиёти минтақа дар марҳилаи ташаккул 
қарор дорад ва васеъ паҳн нашудааст. Аксарияти сохторҳои соҳибкорӣ дар 
вилояти Суғд асосан дар соҳаҳои пасттехнологияи саноат, аз ҷумла дар соҳаи 
истеҳсоли маҳсулоти хӯрока, нӯшокиҳо, бофандагӣ, маҳсулоти чармї ва 
пойафзор амал мекунанд. 

Такмили рушди соҳибкории инноватсионӣ дар минтақа – масъалаҳои 
интенсификатсияи фаъолияти соҳибкорӣ, ҳамчунин методњои танзими 
давлатии фаъолнокии инноватсионї дар бахши соҳибкорӣ мавриди баррасӣ 
қарор гирифтаанд. Дар ҳар минтақа рушди раванди инноватсионӣ дар асоси 
истифодаи комёбиҳои пешқадами илму техника имконпазир аст асоснок карда 
шудаанд. 

 
 
 


