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ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ТАШХИСИ АВВАЛИЯИ 
 

Шӯрои диссертатсионнии 6D.КОА-023 дар назди ДДҲБСТ барои 
дарѐфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD), доктор аз рӯйи ихтисос 
доир ба ихтисоси 6D050600 – иқтисодиѐт ва дарѐфти дараҷаи илмии 
номзади илм аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – иқтисодиѐт ва идоракунии 
хоҷагии халқ: иқтисодиѐт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, 
комплексҳо (иқтисодиѐти минтақавӣ) 
 

Комиссияи ташхиси аввалия дар ҳайати: 
1. Бобоҷонов Даврон Дадоҷонович – д.и.и., профессор, 08.00.05; 
2. Ғозибеков Садриддин Арслонбекович – д.и.и., профессор, 08.00.05; 
3. Раҳимов Абдулатиф Маҷидович – д.и.и., профессор, 08.00.05 
 
бо матни рисолаи илмии унвонҷӯ Оқилов Акмалҷон Аҳмадович дар 
мавзӯи «Самаранокии истифодабарии омилҳои истеҳсолот дар соҳаҳои 
иќтисодиѐти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)» шинос шуда ба чунин хулоса омад: 
 

1. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз 

рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 
Рисолаи илмии пешниҳодгардида ба ихтисос ва самти илм, ки аз 

рӯи он ба Шӯрои диссертатсионӣ қабули рисолањои илмї дода шудааст, 
мутобиқат мекунад. 

2. Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. 
Дар шароити муосири инкишофѐбии иқтисодиѐт масълаҳои 

самаранокии истифодабарии омилҳои истеҳсолот дар соҳаҳои 
минтақа аҳмияти муҳими давлатӣ доранд. Тадқиқотҳо нишон 
медиҳанд, ки омилҳои истеҳсолот нисбат ба эҳтиѐҷоти одамон 
маҳдуданд. Тибқи қонуни иқтисодии афзоиши эҳтиѐҷоти одамон, 
онҳо нисбат ба захираҳо (омилҳо) бо суръати тезтар афзоиш меѐбанд. 
Дар ин ҳолат истифодаи оқилона ва ѐ баланд намудани боздеҳи 
омилҳои истеҳсолот дар назар аст. Истифодабарии омилҳои 
истеҳслот дар раванди барориши молу хизматрасонӣ ҳамчун унсури 
ҳалкунандаи даромаднокии фаъолияти хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад. 
Лекин, бо вуҷуди он, тадқиқотҳои илмии доманадор оид ба 
масъалаҳои самаранокии истифодабарии омилҳои истеҳсолот дар 
соҳаҳои минтақа аз ҷониби олимони ватанӣ ба таври кофӣ гузаронида 
нашудаанд. Ин ҳолатро ба назар гирифта қайд кардан мумкин аст, ки 
мавзӯи интихобнамуда муҳимиятро дорост. 
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3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 

нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. 
Натиҷаҳои асосии тадқиқоти илмӣ, ки навгонии илмии онро 

ифода мекунанд, дар чунин хислатҳо инъикос ѐфтаанд: 
Дар асоси омӯзиши тадқиқотҳои илмии олимон унвонҷӯ қайд 

мекунад, ки асоси консептуалии истифодабарии самаранокии 
омилҳои истеҳсолот дар истифодаи якҷоя ва хусусияти 
пурракунандаи онҳо ифода меѐбад. Дар навбати худ қобилиятҳои 
нодир доштани омилҳои истеҳсолот нишон дода шудааст. 

Дар рисола омадааст, ки самаранокии истифодабарии омилҳои 
истеҳсолот чунин тарзи фаъолияти хоҷагидориро ифода мекунад, ки 
ҳангоми он боздеҳ аз омилҳои истеҳсолоти истифодашаванда ба 
таъмини фоидаи ҳадди аксар ҳаракат мекунад. Бо ақидаи муаллиф 
ҳангоми муайян намудани самаранокии истифодабарии омилҳои 
истеҳсолот бояд якчанд нишондодҳо истифода намуд, ки 
самаранокии ҳар як омилро дар алоҳидагӣ ва дар маҷмӯъ дар 
чорчӯбаи функсияи истеҳсолии истифодашаванда инъикос намояд. 

Тадқиқот нишон додааст, ки дар шароити вилояти Суғд муаммо 
дар норасогии омилҳои истеҳсолот зоҳир нагардида, балки дар 
истифодаи ғайримаќсаднок ва нооқилонаи он ифода меѐбад. Бинобар 
ин мувофиқ намуди соҳаҳои иқтисодиѐти миллӣ ба имконятҳои 
ҷумҳурию минтақаҳои он бо ҷалби омилҳои машғулнабуда ба 
фаъолияти истеҳсолӣ зарур шуморида шудааст. 

Аз ҷониби муаллиф модели алоқамандии афзоиши самаранокии 
истеҳсолот аз истифодаи оқилонаи омилҳои истеҳсолот дар 
иқтисодиѐти минтақавӣ пешкаш карда шудааст, ки маҷмӯи 
чорабиниҳоро оид ба дастрасии мақсадҳои фосилавӣ (афзоиши 
ҳосилнокии меҳнат, паст намудани ғунҷоиши ашѐи истеҳсолот, 
баланд намудани боздеҳи фондҳо ва баратарафсозии таҷҳизоти 
истеҳсолӣ) ва ниҳоии (баланд намудани рақобатпазирии маҳсулот, 
афзоиши ҳаҷми фурӯш ва баланд намудани даромаднокии корхона) 
истифодабарии омилҳои истеҳсолот ба воситаи самараи синергетикӣ 
баѐн шудаанд. 

4. Асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар 
диссертатсия зикр гардидаанд. 

Натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ дар ҷараѐни коркарди нақшаҳои 
тараққиѐти бахши аслии иқтисодиѐти миллӣ ва минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои дурнамо, инчунин дар ҷараѐни фаъолияти 
Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдо, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолӣ, Вазорати саноат ва технологияҳои нав дар ҷодаи 
коркарди барномаҳои тараққиѐти иқтисодии кишвар ва минтақаҳои 
он истифода шуданаш мумкин аст. 
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5. Ҳиссаи шахсии унвонҷӯ дар натиҷаҳое, ки дар рисолаи 

диссертатсионӣ оварда шудааст. 
Натиҷаҳои асосии тадқиқоти илмӣ дар конференсияҳои илмӣ-

назариявӣ ва илмӣ-амалӣ, семинарҳо дар Донишгоҳи иқтисод ва 
савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд 
(2016-2017) ба тариқи маърӯзаҳои илмӣ баѐн шудаанд. 

6. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои 

диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. 
Аҳамияти кори илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки ҳолатҳо ва 

пешниҳодҳои амалии дар он ифодаѐфта, имконият медиҳанд, ки 
амали якҷояи омилҳои истеҳсолотро дар иқтисодиѐти гузариши 
минтақавӣ маънидод намуда, оид ба истифодаи оқилонаи онҳо 
маҷмӯи чорабиниҳоро коркард карда шавад. Хулосаҳои илмии 
муаллиф оид ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи омилҳои истеҳсолот 
барои ҳалли мушкилотҳои инкишофи илми иқтисодии кишвар 
мусоидат мекунанд. Натиҷаҳои тадқиқоти илмиро дар ҷараѐни 
дарсдиҳии фанҳои “Назарияи иқтисодӣ”, “Микроиқтисод”, 
“Иқтисодиѐти минтақавӣ” ва тадқиқотҳои минбаъдаи муаммоҳои 
истифодабарии самараноки омилҳои истеҳсолот дар шароити 
иқтисодиѐти гузариш истифода бурдан мумкин аст. 

7. Чоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти 

илмӣ. 
Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 7 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 4,1 ҷ.ш.ч, 

аз он ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз тарафи КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон эътирофшуда, чоп карда шудаанд. 

8. Ба талаботи КОА мутобиқ будани тартиб ва танзими 
диссертатсия. 

Рисолаи диссертатсионӣ тибқи талаботи «Тартиби додани 
дараљањои илмї ва унвони илмї (дотсент, профессор), § 2. Меъѐрњое, ки 
ба онњо бояд диссертатсияњо барои дарѐфти дараљањои илмї љавобгў 
бошанд», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри 
соли 2016, №505 тасдиқ гардидааст, омода карда шудааст. 

9. Мутобиқати автореферат ба мӯҳтавои диссертатсия. 
Мӯҳтавои диссертатсия дар автореферат дарҷ гардидааст. 

10. Дар асоси гуфтаҳои боло қайд кардан мумкин аст, ки рисолаи 
диссертатсионии омоданамудаи унвонҷӯ Оқилов Акмалҷон Аҳмадович 
дар мавзӯи «Самаранокии истифодабарии омилҳои истеҳсолот дар 
соҳаҳои иќтисодиѐти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)» ба талаботи Шиносномаи ихтисоси 08.00.05 – иқтисодиѐт 
ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиѐт, ташкил ва идораи корхонаҳо, 
соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиѐти минтақавӣ) мутобиқат мекунад ва ба 
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-023 дар назди ДДҲБСТ барои қабул 
намудан барои ҳимоя тавсия дода мешавад. 
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Ба њайси муқарризони расмї таъин шаванд: 
1 Мирсаидов Аброр Бобоевич  - доктори илмњои иќтисодї, 

профессор, љонишини директори институти иќтисодиѐт ва демографияи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон  

2 Акилљонов Фуркатљон Шарифович - мудири кафедраи идораи 
фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзии Донишгоњи технологии 
Тољикистон 

Муассисаи таќриздињанда таъин карда шавад:  
Донишкадаи соњибкорї ва хизмат 

    
     
              Раиси комиссия, 
              д.и.и., профессор                                        Бобоҷонов Д.Д. 
 
             Аъзоѐни комиссия:  

 
               д.и.и.,  профессор                                 Ғозибеков С.А.  
 
               д.и.и.,  профессор                                 Рањимов А.М. 
    
 
05.10.2018. 


