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Кафедраи баҳисобгирии бухгалтерй ва аудит

Рисолаи диссертатсионӣ дар мавзӯи “Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва 

бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар кафедраи 

баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Раҷабов Олимхон Ҷурахонович солҳои 2017 - 2021 дар шуъбаи 

магистратура аспирантура ва докторантураи Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон таҳсил намудааст.

Тибқи қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон аз 06 марти соли 2018, №9 рисолаи докторант Раҷабов О.Ҷ. дар 

мавзӯи “Таҳлили омории шуғли аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқоисаи 

минтақавии он” таҳти роҳбарии н.и.и., дотсент Барфиев Қ.Х. тасдиқ карда 

шудааст.

Мавзӯи рисолаи илмии Раҷабов Олимхон Ҷурахонович дар мавзӯи 

“Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар ҷаласаи кафедраи “Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва 

аудит” и Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз 24 уми сентябри соли 

2021, суратҷаласаи №2 муҳокима гардида аст.

Дар натиҷаи муҳокима рисолаи илмӣ дар мавзӯи “Таҳлили омории 

шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” чунин хулосаҳо бароварда шуд:
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1. Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Рисолаи илмии Раҷабов 

Олимхон Ҷурахонович дар мавзӯи “Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори 

меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” мавзӯи рузмарраи 

имрӯза буда, дар сатҳи илмӣ навишта шудааст. Ҳамзамон, бо забони илмӣ 

навишта шуда, таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад. Мақсади таҳқиқоти 

рисола аз ҷиҳати оморӣ асоснок кардани мафҳуми шуғли аҳолӣ, дар ин замина 

таҳияи пешниҳодоти илман асосноккардашуда ва тавсияҳои амалӣ барои боз 

ҳам баланд бардоштани сатҳи шуғлнокӣ ва зиёд гардонидани ҷойҳои кории 

холӣ иҷро гардидааст.

2. Саҳми шахсии довталаб. Саҳми шахсии муаллиф аз таҳқиқи 

пурра ва ҳамаҷонибаи шуғли аҳолӣ дар минтақаҳо иборат буда, коркард, 

таҳлил ва пешниҳоди хулосаҳоро доир ба ин масъала дарбар гирифтааст. 

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар таҳқиқ ошкор ва муайян 

намудани қонуниятҳои миқдории тағйирёбии шуғнокӣ дар минтақаҳо ва 

таъсири он ба нишондиҳандаҳои сифатӣ дар шароити муосир ба ҳисоб 

меравад. Натиҷаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар таҳияи 

ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва татбиқи барномаҳои иҷтимоӣ ба таври васеъ истифода 

бурда мешаванд.

3. Усулҳои таҳқиқот. Дар диссертатсия ба мақсади таҳлили 

таҳқиқоти комплексӣ усулҳои умумиилмӣ ва оморй, усули ҷамъбаст ва 

гуруҳбандӣ, низоми нишондиҳандаҳои вариатсионӣ, усулҳои экстрополятсия, 

функсияи хаттӣ, функсияи экспоненсиалӣ, муодилаи хатти рост, 

банизомдарории ҷадвалӣ, усулҳои графикӣ истифода бурда шудааст.

4. Заминаҳои иттилоотии таҳқиқоти диссертатсионй иборат аз 

иттилооти оморие мебошад, ки ба ҳолати некуаҳволӣ ва баланд бардоштани 

мавқеи шуғлварзандагон дар минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бахшида шудаанд ва онҳо аз мазмуну муҳтавои санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Паёмҳои солонаи Президенти кишвар, ки ба 

ин масъала бахшида шудаанд, барномаҳо ва Стратегияҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои таҳқиқоти буҷаи хонавода, маълумоти 
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омории маҷмӯаҳо, барӯйхатгирии аҳолӣ ва дигар нашрияҳои даврии Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, 

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ маълумотҳои таҳлилии 

СММ, Кумитаи омори байнидавлатӣ, ИДМ, ҳисоботҳои Бонки умумиҷаҳонӣ 

ва Созмони ҷаҳонии меҳнат, маводи чопӣ ва электронии ВАО ва дигар 

маълумотҳои муаллиф, маводи илмии конфронсҳо ва ғайра бармеоянд.

5. Навгонии илмии таҳқиқот натиҷаҳои илмии зерин ба ҳисоб 

мераванд:
1 .дар заминаи омӯзиши назарияҳои муосири илмӣ оид ба бозори 

меҳнат, мафҳуми омории бозори меҳнат бо назардошти хусусиятҳои рушди 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои таъсиррасон пешниҳод гардид;

2 .таҳқиқи омории методологияи нишондиҳандаҳои бозори меҳнат 

гузаронида шуда, манбаъҳои асосии маълумот оид ба бозори меҳнат пешниҳод 

ва шуғли аҳолӣ гурӯҳбандӣ гардидааст. Ҳамзамон муаммоҳои шуғли аҳолӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда, тадбирҳои бартараф намудани 

онҳо таҳия гардидаанд;

З .дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои шуғлнокӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шуда, ояндабинии онҳо гузаронида шуд. Ҳамзамон, муқоисаи онҳо бо 

нишондиҳандаҳои бозори меҳнати як қатор мамлакатҳои ИДМ гузаронида 

шуда, дар ин замина сабаб ва тамоюли асосии нишондиҳандаҳо ошкор карда 

шуд;
4 .таҳлил ва муқоисаи нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар 

сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта. Дар ин замина ошкор 

гардид, ки дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳо вобаста ба шароит ва 

омилҳои таъсиррасон дар минтақаҳо гуногун буда бо хусусиятҳои хоси худ 

тафовут доранд;

5 .омил ва шароитҳои таъсиррасон ба тағйирёбии нишондиҳандаи 

шуғлнокӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ошкор гардид ва ояндабинии 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар минтақаҳо гузаронида шуд;
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б.моделҳои иқтисодӣ-омории шуғли аҳолӣ барои шароити муосири 

Ҷумҳурии Тоҷикистони мувофиқан коркард гардида, алоқамандиҳои 

ҷойдошта ошкор карда шуданд. Дар мавриди аввал ҳангоми шуғл дар шароити 

ба меъёри беҳдошт номувофиқ ба як воҳид афзудан, аҳолии машғул ба 0,09 

нафар меафзояд. Дар мавриди дуввум ҳангоми қувваи корӣ, ба ҳазор нафар 

афзудан, нишондиҳандаи аҳолии машғул ба 964 нафар меафзояд ва дар 

мавриди сеюм ҳангоми музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи 

кормандони корхонаву ташкилотҳо ба 1 сомонӣ афзудан, аҳолии машғул ба 17 

нафар меафзояд.

6. Навгониҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ тибқи талаботи шаҳодатномаи 

КОА- назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 60051200- 

Омор мутобиқат мекунад.

Доир ба мавзӯи таҳқиқоти дисссертатсионӣ 10 мақола чоп гардидааст, 

ки 3,9 ҷ.ч.- ро ташкил медиҳад, (аз он 2,85. ҷ.ч. аз муаллиф) 7 мақола дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чоп шудаанд.
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Қарор қабул карда шуд:
Диссертатсияи докторант (РЫЭ) Раҷабов Олимхон Ҷурахонович дар 

мавзӯи “Таҳлили омории шуғли аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқоисаи 

минтақавии он” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ) доктор 

аз рӯйи ихтисос 60051200-0мор бо назардошти ислоҳи камбудиҳо ба ҳимоя 

тавсия карда шавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи кафедраи “Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва 

аудит” и Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз 24-уми сентябри соли 

2021, суратҷаласаи №2 қабул гардидааст.
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Мудири кафедараи “Баҳисобгирии 
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