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ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Давлатов Сорбон Назримадович дар мавзуи 
«Идоракунии сармояи инсонй дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии 
иқтисодй» (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.10 -  Менеҷмент, 
маркетинг ва нархгузорй (менеҷмент)

Сармояи инсонй бо таҳсилот, тахассус ва таҷрибаи худ, як манбаи 
хеле муҳим ва ҳамзамон истифоданашуда мебошад. Имрӯз ҳалли бо 
муваффақияти мушкилоти муосири дорой хусусияти иҷтимоию иқтисодй 
дошта, бидуни таҳияи механизми ҷамъиятӣ ва ба шароити бозор мувофиқ 
буда, барои рушди худшиносии инсон, амалӣ намудани нерӯи ӯ ҳамчун 
корманд, инчунин ба вуҷуд овардани ҳавасмандгардонии самарабахш ва 
имкониятҳои васеъ барои инкишофи худидоракунии шахсй, дар амал ҷорӣ 
намудани иқтидори меҳнатии ӯ ҳамчун коргар ва эҷодкор ба ҳисоб меравад.

Аз мӯҳтавои автореферати диссерататсияи Давлатов С. Н. собит 
мегардад, ки кори мустақиман анҷомдодашудаи ӯ аҳамияти назариявию 
амалӣ дошта, ақидаҳои илмии иқтисоддонҳои мактабҳои гуногуни иқтисодй 
мавриди омӯзишу тахдил қарор дода шуда, доираи фаҳмишу истифодаи 
онҳо васеъ карда шудааст. Инчунин дар масири илмҳои иқтисодй равишҳои 
методологии идоракунии сармояи инсонй дар шароити зудтагйирёбиии 
вазъи бозор таҳқиқ гардида, методологиям идоракунии самараноки сармояи 
инсонй тавсифу тафсир карда шудааст.

Унвонҷӯ д у руст қайд менамояд, ки агар рушди сармояи инсонй ҳамчун 
моликияти зеҳнӣ ва моликияти идоракунии истеҳсолии соҳибкорӣ таъмин 
карда шавад, натиҷаи он метавонад ба афзоиши сатҳи истеҳсоли маҳсулоти 
дохилӣ ва инчунин рушди ширкату корхонаҳои ватанй мусоидат намояд. 
Хулосаи мантиқӣ ва ақидаҳои илман асоснок кардашудаи муаллиф дар 
автореферати диссертатсия мушаххас нишон дода шудааст, ки аҳамияти 
илмй ва амалй дорад.

Ҷанбаъҳои гуногуни мавзуи таҳқиқотиро, муаллиф дар чорабиниҳои 
сатҳи гуногуни илмй-конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявй маърӯза 
намуда, вобаста ба хамин мавзӯъ 15 мақолаи илмӣ нашр намудааст, ки аз ин 
микдор 6 мақолаи илмй дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и назди Вазорати илм ва 
таълимоти олии Федератсияи Россия ба табъ расидаанд.



Ба ғайр аз паҳлӯҳои муфиди имлию амалй, дар автореферата 
диссертатсияи Давлатов С.Н. ғалатҳои техникию имлой ва инчунин 
нокифоягии шарҳу тавсифи расму ҷадвалҳои таҳлилӣ мушоҳида мешавад. 
Масалан, дар саҳифаи 17, ҷадвали динамикам хароҷоти буҷети давлатй ба 
соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст, аммо ҷиҳати 
таҳлили қиёсӣ далелҳои асосноккунанда нисбатан кам мебошад. Ба андешаи 
мо, муаллиф мебоист мушаххастар қайд мекард, ки бо идоракунии сармояи 
инсонй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рушди босуръати ҷаҳонии 
иқтисодӣ чй мешавад.

Эродҳои қайдгардида, хусусияти тавсиявӣ ва шарҳӣ дошта, дар маҷмӯъ 
ба сифати кори анҷомдодашуда таъсири манфӣ намерасонанд.

Дар маҷмӯъ, шиносой бо афтореферат нишон медиҳад, ки рисолаи 
Давлатов Сорбон Назримадович дар мавзуи «Идоракунии сармояи инсонй 
дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодй» (дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон), ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.10 -  Менеҷмент, маркетинг ва нархгузорй 
(менеҷмент) пешниҳод шудааст ба талабот ва бандҳои 10.19 - Ҳайати 
идоракунӣ: нақш ва мақоми онҳо дар низоми идоракунӣ. Ташаккул, 
омодасозӣ ва инкишофи кадрҳои идоракунӣ. Идоракунии карера ва 
пешравии касбӣ-вазифавии кадрҳо. Усулҳои ҳавасмандгардонии 
менечерони зинаи олии Шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президента 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмӣ 
аз рӯйи ихтисоси эълоншуда мебошад.
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