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муассисаи пешбар, ба диссертатсияи Давлатов Сорбон Назримадович дар 
мавзӯи: «Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи 
чахонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)», барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илми иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.10 - 
менечмент, маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент).

Мубрамияти мавзӯи таҳкикот: Дар шароити зудтағйирёбандаи 
ҷаҳонишавии иқтисодӣ, консепсияи идоракунии сармояи инсонӣ то рафт 
маъруфият пайдо мекунад. Зимнан, марҳалаи кунунии рушд тақозо 
менамояд, ки ба масъалаҳои ташаккул ва идоракунии сармояи инсонӣ, 
дониши касбӣ, маҳорат, заковат ва эҷодиёти онҳо, ки асоси рушди 

иқтисодии ҳар як кишвар мебошанд, аз нав дида бароем. Сармояи инсонӣ 

бо таҳсилот, тахассус ва таҷрибаи худ як манбаи хеле муҳим ва ҳамзамон 
истифоданашуда мебошад. Имрӯз ҳалли бомуваффақияти мушкилоти 

муосири дорои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ дошта, бидуни таҳияи 
механизми ҷамъиятӣ ва ба шароити бозор мувофиқ буда, барои рушди 
худшиносии инсон, амалӣ намудани нерӯи ӯ ҳамчун корманд, инчунин 
бавуҷуд овардани ҳавасмандгардонии самарабахш ва имкониятҳои васеъ 

барои инкишофи худидоракунии шахсӣ, дар амал ҷорӣ намудани иқтидори 

меҳнатии ӯ ҳамчун коргар ва эҷодкор ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, солҳои 

охир дар сохтори тадқиқоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ омӯзиши масъалахои 
идоракунии сармояи инсонӣ дар сатҳҳои гуногун яке аз мавқеъҳои 

муҳимро ишғол намуда истодааст.
Ҳамаи тамоилҳои имрӯзаро бо дарк намудани накши бартаридоштаи 

омили инсонӣ дар истеҳсолот кам кардан мумкин аст, зеро он 
суръатбахшандаи рушди иқтисодиёти миллиро муайян мекунад. Маҳз 
омили инсонӣ афзалияти пешрафти иқтисодиёт гардида, иқтидори 

моддиро шарти зарурии ин ҷараён мешуморанд.



Ҳамин тариқ, яке аз мушкилоти бештар мавриди баррасӣ 
қарордошта дар давраи муосири рушд афзоиши нақши омили инсонӣ дар 
шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт мебошад.

Навгониҳо ва дастовардҳои илмии нисбатан муҳимме, ки муаллиф 
мустақиман ба онҳо ноил гардидааст ва онҳоро ба ҳимоя пешниход кардааст. 
аз нуқтаҳои зерин иборатанд:

- оид ба мафхум ва консепсияи «Сармояи инсонӣ» таҳлили системавии илмӣ 
карда шуда, мохият ва аҳамияти иқтисодии он мувофиқ ба дарк ва фаҳмиши 
муаллиф шарҳ дода шудааст;

- ҳангоми гузаронидани омӯзишҳои зиёди илмӣ нақш ва аҳамиятнокии 
идоракунии захираҳои инсонӣ нисбат ба дигар захираҳо муайян карда шуда. 
саҳми он дар болоравии нишондиҳандаҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба 
пуррагӣ нишон дода шуда, муайян карда шуд, ки иқтисодиёти Ҷумхурии 
Тоҷикистон ба сармоягузории ин захираҳо ниёзи калон дорад;

- вазъи ҳозираи таҳсилоти касбӣ дар миқёси ҷумҳурӣ таҳлил гардида, 
таҳсилоти бефосилаи касбӣ хамчун яке аз роҳҳои асосии ноил гаштан ба 
мақсад дониста шуд ва дар оянда аз ин роҳ самаранок истифода намудан 
пешниход карда шуд;

- муқаррар карда шуд, ки даромаднокии аҳолӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ 
дар ҳудуди ҷумҳурӣ сол аз сол рушд ва инкишоф ёфта истода, барои боз ҳам 
беҳбуд бахшидан ба сармоягузории захираи инсонӣ моро лозим аст, 
маблағҳои зарури ҷудо карда, мутахассисони ояндаро мувофиқ ба талаботи 
бозори меҳнат омода намоем;

- механизми рушди унсурҳои ташкилдиҳандаи сармояи инсонӣ дар 
шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт таҳия ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок ва 
пешниҳод карда шудааст, ки ин унсурҳо доиман дар мадди назар буда, сармоя- 
гузориҳо ба ин захираи нодири иқтисодӣ бояд рушд ва такмил дода шаванд.

Баҳодиҳии мазмуни диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 
хулоса ва пешниҳодот. рӯйхати адабиёт иборат аст. Матни кори илмӣ дар 
ҳаҷми 170 саҳифа навишта шуда, 12-то ҷадвал ва 13-то расмро дар бар мегирад.

Дар мукаддима асосноккунии муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот, тавсифи 
ҳолати омӯхташавии мушкилоти таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои он, 



навгонии илмӣ ва аҳамияти назариявӣ-амалии диссертатсия мухтасар 
ифода ёфтааст.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи идоракунии сармояи инсонӣ дар 

шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли 

Ҷумҳурии Тоҷикистон) аз ҷониби муаллиф мушаххасан нишон дода шуда, 
дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқот арзёбӣ гардидааст. Ҳамзмон, заминаи 
методологӣ ва назариявии таҳқиқот, ҳадаф, объект, предмет, масъалахо, 
усулҳо, соха, марҳила, пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва омӯзишии таҳқиқот, 
инъикос ёфтаанд (с.3,4,5,6,7).

Муаллиф дар боби якуми диссертатсия «Асосхои назариявӣ- 

консептуалии идоракунии рушди сармояи инсонӣ дар шароити 

ҷаҳонишавии иқтисодиёт» оиди масъалаҳои ташаккулёбӣ ва 
инкишофёбии назарияии идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити 
ҷаҳонишавии иқтисодиёт; нақши сармояи инсонӣ дар рушди идоракунии 
иқтисоди муосир; таҷрибаи мамолики хориҷӣ оид ба омӯзиш ва 
идоранамоии сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ маълумотҳои 

аниқеро ҷамъовари намуда, онҳоро мавриди пажӯҳиш коркард қарор 

додааст(с. 13-61).
Унвонҷӯ зимни омӯзиши масъалаҳои номбурда, дар баробари 

омӯзиш, ва таҳқиқ ақидаи олимони хориҷӣ, инчунин фикру андешаҳои 

олимони ватаниро низ мавриди таҳлили амиқ қарор додааст.
Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки Инсоният дар идоракунии 

ташкилоту ширкатҳо на танҳо объектро идора менамояд, балки 
муайянкунанда ва пешбарандаи фаъолияти ташкилотҳо ва ширкатҳо 
дониста мешавад. Ӯ бояд на танҳо донишҳои қаблан ҳосилшударо донад, 
балки он донишҳое, ки дар шакли маҳсулот, хидматҳо ва технологияҳо аз 

тарафи истеъмолкунандаҳо пешниҳодшавандаро низ тасаввур карда 
тавонад, ки маълумотнокии ояндабинии ӯро нишон медиҳад (с.14).

Унвонҷӯ оид ба мафҳум ва консепсияи «Сармояи инсонӣ» таҳлили 
ҳамаҷониба намуда, моҳияти онро мувофиқ ба дарк ва фаҳмиши 

шогирдонааш чунин шарҳ додаааст: «Сармояи инсонӣ - ин маҷмӯи 



қобилиятҳои модарзодӣ, ҷамъи донишҳои азхудкардашуда, дороии 
саломатию зиндагии дараҷаи олӣ, таҷрибаи баланди касбӣ, ҳавасмандии 

зиёд ба фаъолият ва зеҳнияти хуби масъулиятшиносӣ барои 
мақсадгузориҳои муфид ва ба даст овардани фоида фаҳмида мешавад» 

(с.25). Ба ақидаи муаллиф, фаҳмиши «ташаккулёбии сармояи инсонӣ», 

«нақш ва аҳаммияти сармояи инсонӣ», «мақсаднокии равандҳои 

ташаккулдиҳии сармояи инсонй», «механизмҳои иҷтимоӣ - иқтисодии 

ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ» ва дигар масъалаҳое, ки ба ин мафҳум 

вобастагии зич доранд, алалхусус, идоракунии он, бе дарки мафҳуми 

мазкур ҳеҷ аҳаммияте надоранд.

Дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти муосир ва рушди бемайлони 

бозори ҷаҳонӣ, рақобатпазирӣ, устувории рушди стратегии ин ва ё он 
давлат ва ё ширкату корхонаҳо дигар аз техникаву технологияи баланду 
сарватҳои табиӣ кам вобастагӣ дошта, аслан аз мавҷудияти зеҳнҳои 
баланди соҳибистеъдоду тавонманди касбиву ҳунарӣ вобастагии калон 

доранд.
Унвонҷӯ баъди омӯзиши назарияҳои илмӣ ва рушди самараноки 

ширкатҳои рушдёфтаи ватанй, байналмилалӣ ва трансмиллӣ ба хулосае 
меояд, ки «сармояи инсонӣ» яке аз захираҳои асосӣ ва пешбари ин 

корпоратсияҳои байналмилалии ҷаҳонӣ буда, ҳама гуна мувафаққиятҳо, 
рақобатпазириҳо ва навовариҳои молӣ - тиҷоратӣ, техникӣ ва технологӣ, 
ки бевосита натиҷаи рушди ақлонии як ва ё гурӯҳи нафарони 
соҳибистеъдоди касбию ҳунарии онро ихтироъ ва ё кашфнамуда 

мебошад(с.26).
Муаллиф комилан дуруст мешуморад, ки дар ҷаҳони имрӯза нақши 

муҳимро дар рушд ва инкишофёбии иқтисодиёти муосир захираҳои 
инсонӣ иҷро намуда истодаанд. Ин ягона захирае дониста шудааст, ки 

кувваи асосии истеҳсолоти чамъиятӣ ба ҳисоб рафта, сарвати беҳамтои 
миллии кишварро ташкил медиҳад. Асри XXI асри пешрафти илмию 

техникӣ дониста шуда, аз тарафи дигар асри суръатбахшии инкишофи 
соҳаҳои марбут ба.рушди иқтидорҳои ақлонии инсонӣ, пеш аз ҳама, 



таълиму тарбияи касбӣ ва дар навбати худ таҳқиқот ба самаранокии 

сармоягузориҳо дар ин соҳаҳо мусоидаткунанда ба ҳисоб меравад (с.42).
Дар боби дуюми рисолаи илмӣ, унвонҷӯ оиди масъалаҳои вазъи 

маълумотгирии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили рушди 
идоракунии сармояи инсонӣ, таҳлили ҳолати бозори меҳнати Ҷумхурии 

Тоҷикистон дар шароити имрӯзаи иқтисодиёт ва таҳлили сатҳи 
даромаднокию дараҷаи зисти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотхо 
ҷамъоварӣ намуда, вазъи онҳоро таҳлили пурра намуда, фикру ақидаи 
худро пешниҳод намудааст (с.62-102).

Зимни таҳлили раванди тағйирёбӣ ва афзоиши теъдоди муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ ва донишҷӯёни ба таҳсил фаро гирифташуда, 

муаллиф қайд мекунад, ки дар шароити муосири иқтисодӣ, ки ҳаёти 

инсонҳо зуд-зуд тағйир ёфта истодаанд, вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии 

зиндагӣ низ тағйирёбанда гашта истодааст. Ин тағйирёбандагиро ба 
инобат гирифта, соҳаи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ 
ба рафти шароити иҷтимоию иқтисодии имрӯза мутахассисонро омода 
карда истодааст, ки яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи ҷумҳурӣ ба шумор 

меравад. (с.63).
Ба ақидаи комилан дурусти унвончӯ, интихоби касб барои ҳар як 

мутахассис ба вазъи бозори меҳнат ва бозори истеъмолии аҳолӣ вобастагӣ 

дорад. Дар шароити имрӯза мо бояд он касб ва ихтисосҳоеро интихоб ва 

сармоягузорӣ намоем, ки дар бозори меҳнати имрӯза ва оянда ба касб ва 

ихтисоси интихобнамудаи мо талабот бошад.
Ба ақидаи муаллиф дар шароити гузариш ба иқтисодиёти муосир ва 

шакли сифатан нави муносибатҳои иҷтимоию иқтисодй масъалаи 
истифодаи самараноки омилҳои истеҳсолӣ муҳим гардидааст. Яке аз 

омилҳои махсус, ки ба сифат ва суръати рушди иқтисодӣ таъсир 
мерасонад, омили меҳнат ба ҳисоб меравад. Хислати асосии 
фарқкунандаи ин омил дар он асос меёбад, ки аз як тараф меҳнат хамчун 

тачассумгари харҷи нерӯи захираҳои инсонӣ дар истеҳсоли молу 

хизматрасонӣ иштирок намуда, аз тарафи дигар худ истеъмолгари онҳо 



ба ҳисоб меравад. Дар раванди истифодаи меҳнат унсурҳои иҷтимоию 
ташкилӣ ва технологӣ ҳамчун муҳити самарабахши ин омил ба назар 
гирифта мешаванд, ки ба сифати он бевосита таъсир мерасонад. (с.74).

Дар шароити иқтисодиёти муосир даромаднокии хуби аҳолӣ ва 
сатҳи зиндагонии онҳо бештар аз дараҷаи маълумотнокии аҳолӣ ва 
самаранок истифодабарии он фаҳмида мешавад. Чунки муаллиф қайд 

менамояд, таҷрибаи давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон аз он шаҳодат 
медиҳанд, ки то чи андоза сатҳи маълумотнокӣ ва фарҳангии 
мардумонашон баланд аст. Ин мардум кӯшиш бар он менамоянд, ки 
қисми зиёди даромадҳояшонро ба харҷи тарбияи фарзандон ва ояндаи 
онҳо равона созанд. Ин харҷнамоӣ ба инсон дар ин давлатҳо боис бар он 
гаштааст, ки идоранамоии тамоми ҷаҳонро ба даст гирифтаанд (с.88-89).

Чуноне, ки унвонҷӯ қайд менамояд, Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 

давлатҳое ба ҳисоб меравад, ки ба ин соҳаи муҳимми ҷамъияти таваҷҷуҳ 

зоҳир намуда, ҳамасола аз 1/6 ҳиссаи даромади миллиро ба соҳаи маориф 
ҷудо менамояд. Ин ҳиссаҷудокуниҳо ба хотири он аст, ки маълумотнокии 
аҳолиро боло бурда, сатҳи зиндагонии мардуми кишвар дар як сатҳи хуб 
нигоҳ дошта шавад. Соҳиби. маълумот гардонидан ва ба дараҷаи боло 
бурдани даромаднокӣ ва сатҳи зисти аҳолӣ яке аз ҳадафҳои асосии 

стратегияи милии рушди кишвар ба ҳисоб меравад. (с.89).
Боби сеюми рисолаи илмӣ - «Роҳҳои мукамалгардонӣ ва 

инкишофдиҳии менеҷменти сармояи инсонӣ дар шароити рушди 

зудтағйирёбандаи иқтисодиёт» номгузори шуда, муаллиф самтҳои асосии 
мукаммалгардонӣ ва инкишофдиҳии менеҷменти сармояи инсониро 

таҳқиқ намуда, масъалаҳои таълимгирии бефосилаи касбӣ, ҳамчун асоси 
рушд ва инкишофёбии сармояи инсонӣ дар менеҷменти муосири касбӣ; 
равандҳои ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ, ҳамчун омили асосии рушди 
инноватсионии менеҷменти касбӣ ва механизми рушди унсурҳои 
ташкилдиҳандаи менеҷменти сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии 

иқтисодиётро таҳқиқ кардааст.



Махсусан, аз чониби муаллиф дар ин кисмат қайд карда шудааст, ки 
рушди босуботи дилхоҳ корхона, ташкилот, ширкат, минтака ё ин ки 

давлат, аз сатҳи ташаккулёбӣ ва инкишофёбии сармояи инсонӣ, 
таъминнамоии соҳахо бо кадрҳои ҳирфаӣ, иқтидори илмӣ ва ҳайати 
демографӣ вобастагии зиёд дорад. Дар ин вобастагӣ, бо боварии пурра 
гуфтан мумкин аст, ки омӯзиш ва ҳалли вусъатдиҳӣ ва инкишофдиҳии 

дилхоҳ минтақа ё давлат нақши асосиро мутахассисон иҷро менамоянд. 
Яъне он минтақае, ки дорои беҳтарин мутахассисон мебошад, сатҳи 

иқтисодиёташ ташаккул, рушд ва инкишоф меёбад. Барои ба даст 
овардани чунин мутахассисон ё ин ки омода кардани мутахассисони 

баландихтисос таваҷҷуҳи зиёд намудан лозим меояд. (с.103).
Унвонҷӯ қайд менамояд, ки дар шароити имрӯзаи иқтисодиёт ва 

рушди глобалии бозори ҷаҳонии молу маҳсулот ва бозори меҳнат 
рақобатпазириву устувории рушди стратегии ин ва ё он давлат ва ё 

ширкату корхонаҳо дигар аз техникаву технологияи баланду сарватҳои 
табиӣ кам вобастагӣ дошта, аслан аз мавҷудияти зеҳнхои баланди 

соҳибистеъдоду тавонманди касбиву ҳунарӣ, бахусус мутахассисони 
ҳирфаӣ вобастагии калон дорад. Инчунин муаллиф дар давоми ин 
гуфтаҳо қайд менамояд, ки иқтисодиёте, ки мо ҳоло дар муҳити он 
зиндагӣ дорем, иқтисодиёти рақамӣ буда, аз мо омоданамоии босифати 
маҳсулот, дастрасии саривақтии маҳсулот, мубодилаи саривактии 

маҳсулот ва истифодаи самараноки онро талаб менамояд, ки ин пеш аз 
ҳама вобаста аст ба мутахассиси ҳирфаие, ки дорои истеъдоди баланд, 
ҳунари воло ва маҳорати баланди касбию ҳунарӣ дошта бошад (с.118).

Дар зерқисмати сеюми ин қисмат муаллиф қайд менамояд, ки 

идоранамоии сармояи инсонӣ дар чаҳони муосир ҳамчун механизмҳои 

навини иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, шохаҳои зиёдтаре дар худ дорад, ки 
доимо сайқал додан, инкишоф ёфтан, рушд кардан ва дар ниҳоят як 
манбаи муҳимеро аз худ ба наслҳои дигар боқӣ монда, дар тӯли замон 

дониши онхо ва таҷрибаи ҷамъоваришуда истифода карда мешаванд. 
Мувофиқи маълумотҳои омӯхташуда ва таҳлилҳои гузаронидашуда, 



муайян карда шуд, ки рушд ва инкишофёбии сармояи инсонӣ, боиси рушд 

ва инкишофёбии даромади миллӣ мегардад. Аз рӯйи таҷрибаи давлатҳои 
тараққикарда, ба мо маълум аст, ки ягона роҳе, ки онҳоро ба ин рушдёбӣ 
расонидааст, ин сараввал таваҷҷуҳнамоии онҳо ба идоранамоии 
самаранок ва рушду инкишофдиҳии сармояи инсонӣ ба ҳисоб меравад 

(с.133-134).
Дар хулоса ва пешниҳодоти овардашуда, натиҷаҳои тадқиқоти 

диссертатсияи анҷомёфта ҷамъбаст гардида, пешниҳодҳои асосӣ мухтасар 

баён гардиданд.
Эътимоднокии баёнияҳои илмӣ, хулосаю пешниҳодхои диссертатсия

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо истифодаи аниқ ва 
мақсадноки сарчашмаҳои оморӣ оид ба мушкилоти таҳқиқшаванда, 

иттиллооти истифодашуда тасдиқ гардида, ба унвонҷӯ имконият додааст, 
ки таҳлили амиқи коркард ва идоракунии сармояи инсониро дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон доир намояд.

Объективӣ будани усулҳои таҳқиқот, эътимоднокии заминаҳои 

назариявию методологӣ, истифодабарии санадҳои меъёрию ҳуқукӣ, 
нишондиҳандахои оморӣ, инчунин аз озмоиш гузаронидани натиҷаҳои 

татқиқот, эътимоднокӣ ва асоснокии хулосаю баёнияҳо ва пешниҳодхои 
дар рисолаи овардашударо тасдик менамоянд.

Мутаассифона, дар матни диссертатсия ва автореферати унвонҷӯ 

камбудиҳо ва иштибоҳҳои ҷузъии имловӣ низ ба назар мерасанд, ки 
онҳоро чунин номбар намудан мумкин аст:

1. Дар корҳои илмӣ-таҳқиқотии аҷомдодашуда, унвонҷӯ бештар ба 

олимони хориҷӣ, такя намуда, аз фикру ақидаҳои олимони ватанӣ камтар 

таваҷуҳ намудааст.
2. Хуб мешуд диссертант дар охири саволи 1.1. фикри олимонро 

ҷамъ намуда андешаи худро оид ба мавзӯъ иброз медошт;
3. Таҷрибаи бисёр давлатҳои хориҷӣ оиди идоракунии захираҳои 

инсонӣ, сармоягузори намудан ба ин захираи муҳими иқтисодӣ дар 
диссертатсия оварда шудааст, вале истифодаи таҷрибаи яке аз ин давлатхо 



пешниҳод нашудааст.

4. Дар саволи 1.3. таҷрибаи мамолики хориҷӣ оид ба омӯзиш ва 

идоранамоии сармояи инсонӣ аз 7 (Олмон, Туркия, ИМА, Ҷопон, Чин, 
Кореяи Ҷанубӣ ва Фаронса) давлати таҳлилшуда низоми идоракунии 

иқтисоди гуногун доранд хуб мешуд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 
иқтисодӣ баробар таҳлил карда мешуд (саҳ.42-61);

5. Аз рӯи маълумотҳои бадастомада, таҳлили даромади аҳолӣ анчом 
дода, вале аз нуқтаи назари мо таҳлил ба пуррагӣ анҷом дода нашудааст.

6. Саволи 2.2., ки таҳлили ҳолати бозори меҳнати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити имрузаи иқтисодиёт мебошад хуб мешуд дар ин 
қисмат талаботи аҳолӣ вобаста ба соҳаҳо оварда мешуд, яъне кадом 
намуди мутахассис чӣ қадар лозим аст;

7. Дар диссертатсияи илмӣ ва автореферати он хатогиҳои имлоӣ 

дида мешавад, бинобар ин он аз назди таҳриргари забон гузаронида шуда, 
ислоҳ карда шаванд.

Камбудиҳои ҷойдошта сатҳи арзиши илмии диссертатсияи илмиро 
коҳиш намедиҳанд.

Хулоса оид ба мутобиқати диссертатсия ба талаботи муқаррарнамудаи 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Диссертатсияи номзадии Давлатов Сорбон Назримадович дар 
мавзӯи: «Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандагии 

рушди ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ки ба 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.10 
- менеҷмент, маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент) пешниҳод шудааст, 
кори мустақилона анҷомдода, мантиқӣ ва баитмомрасидаи илмӣ- 
тахассусӣ маҳсуб меёбад.

Автореферати рисолаи номзадӣ максад ва муҳтавои рисолаи 

диссертатсиониро пурра нишон медиҳад.
Рисолаи номзадии пешниҳоднамудаи Давлатов С.Н. ба талаботи 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба омода намудани 
рисолаҳои номзадӣ ҷавобгӯ буда, муаллиф сазовори дараҷаи илмии 



номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.10 - менеҷмент, маркетинг ва 

нархгузорӣ (менеҷмент) мебошад.
Тақриз ба диссертатсияи илмӣ дар ҷаласаи васеи кафедраи менеҷмент 

ва соҳибкории факултети иқтисодии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи Шириншох Шоҳтемур муҳокима ва тасдиқ гардидааст (Протоколи 

№6 аз «03» январӣ соли 2023).
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