
ХУЛОСАИ НИҲОИИ ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6И.КОА-004 
НАЗДИ донишгоҳи миллии тоҷикистон 

БАРОИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМ 
Парвандаи аттестатсионии №

Қарори шурои диссертатсионӣ аз 28.01.2023, №10

Оид ба сазовор донистани Давлатов Сорбон Назримадович, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.10 - Менеҷмент, маркетинг ва 
нархгузорӣ (менеҷмент).

Диссертатсияи Давлатов Сорбон Назримадович дар мавзуи 
«Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи 
ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» ҷиҳати 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 
08.00.10 - Менеҷмент, маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент), тибқи 
суратмаҷлиси №5 аз 20-уми октябри соли 2022, аз тарафи Шурои 
диссертатсионии 6В.КОА-004 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17), ки дар асоси фармоиши 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 3 декабри соли 2021, таҳти №350 таъсис дода шудааст, барои ҳимоя 
қабул карда шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Давлатов Сорбон Назримадович, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 9-уми июли соли 1992 дар ноҳияи 
Ш.Шоҳин (собиқ ноҳияи Шурообод) таввалуд шудааст. Соли 2014 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси иқтисодиёти меҳнат 
бо дипломи аъло хатм намудааст. Давоми солҳои 2015-2019 дар шуъбаи 
ғоибонаи аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил намуда, 
айни ҳол ба ҳайси муаллими калони кафедраи идоракунии захираҳои 
инсонии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Диссертатсия дар кафедраи идоракунии захираҳои инсонии 
факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода 
гардидааст.

Роҳбари илмӣ: Ғаниев Таваралӣ Бобоевич - доктори илмҳои 
иқтисодӣ, профессор мудири кафедраи идоракунии захираҳои инсонии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:
- Кошонова Манзура Раҳматҷоновиа - доктори илмҳои иқтисодӣ, 

профессори кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон;

- Хоркашов Исломбек Сангакович - номзади илмҳои иқтисодӣ, 
дотсент, муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи 
байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба диссертатсия 
тақризи мусбат додаанд.

Муассисаи пешбар: кафедраи менеҷмент ва соҳибкории факултети 
иқтисодии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ 
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Шоҳтемур тақризи мусбат, ки аз ҷониби номзади илмҳои иқтисоди 
дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии факултети иқтисодии донишгоҳи 
мазкур Кабиров С.Ҷ. омода карда, аз тарафи раиси ҷаласа, н.и.и., дотсент 
Бобоализода Ш.М. имзо гардида, дар ҷаласаи васеи кафедраи менеҷмент 
ва соҳибкории факултети иқтисодии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи ТТТиринтттоҳ Шоҳтемур аз 3-юми январи соли 2023 суратҷаласаи №6 
баррасӣ гардида, аз ҷониби ректори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи Шириншоҳ Шоҳтемур, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор 
Маҳмадёрзода У.М. аз 4-уми январи соли 2023 тасдиқ карда шудааст.

Дар тақриз хулоса бароварда шудааст, ки диссертатсияи Давлатов 
Сорбон Назримадович дар мавзуи «Идоракунии сармояи инсонӣ дар 
шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон)» кори илмию таҳқиқотии мустақилона ба 
итмомрасида дониста шуда, ба талаботи КОА назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рисолаҳои номзадӣ, ки бо “Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ” муқаррар шудааст ва бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, 
ҷавобгӯ буда, муаллифи он Давлатов Сорбон Назримадович барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 
08.00.10 - Менеҷмент, маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент), сазовор 
мебошад. Автореферат ва корҳои илмии нашршудаи довталаби дараҷаи 
илмӣ пурра мундариҷаи асосии диссертатсияро инъикос менамояд. Дар 
хулоса қайд шуд, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи 
диссертатсия беш аз 15 мақола бо ҳаҷми умумии 6,43 ҷ.ч. чоп гардидааст, 
ки аз онҳо 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Федератсияи Россия ба табъ 
расидаанд.

ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРИИ ИНТИШОРОТИ илмии 
ДОВТАЛАБ ВОБАСТА БА МАВЗУИ ТАҲҚИҚОТ:

А) интишорот дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки аз ҷониби Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия 

шудаанд:
[1-М] Сармояи инсонӣ ва нақши он дар рушди иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: «СИНО», 2015. - 
№2/6(175). - С.94-97. (0,5 ҷ.ч.).

[2-М] Таҷрибаи ҷаҳонии ташаккулёбӣ ва инкишофи 
рақобатпазирии кормандон//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: «СИНО», 
2017. - № 2/5. -Қ.2. - С.53-58. (0,75 ҷ.ч.).

[3-М] Сармояи инсонӣ ҳамчун омили асосии рушду инкишофи 
иқтисодиёти муосир//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: «СИНО», 2018. - № 
9.-С.152-157. (0,75 ҷ.ч.).
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[4-М] Назарияи сармояи инсонӣ: ташаккулёбӣ ва рушди он дар 
шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт//Паёми Политехникӣ. Бахши 
Интеллект, Инноватсия, Инвеститсия. - Душанбе, 2019. - № 1(45). - С.65- 
71. (0,5 ҷ.ч.).

[5-М] Идоракунии рушди босуботи иқтисодӣ: равишҳои назарияви- 
консептуалии он//Паёми Политехникӣ. Бахши Интеллект, Инноватсия, 
Инвеститсия. - Душанбе, 2019. - № 3(47). - С.86-89. (0,5 ҷ.ч.).

[6-М] Таҳсилоти бефосилаи касбӣ ҳамчун асоси рушди сармояи 
инсонӣ//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ- 
иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: «СИНО», 2022. - № 1. - С.28-34. (0,43 
ҷ.ч.).

Б) интишорот дар дигар маҷаллаҳои илмӣ.
[7-М] Таҷрибаи хориҷии идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити 

муосир // Маводи конфренсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи 
«Масоили саноатикунонии истеҳсолоти аграрӣ» (ш.Душанбе, 25-уми 
феврали соли 2021). - Душанбе 2021. - С.242-246. (0,25 ҷ.ч.).

[8-М] Таҷрибаи хориҷии идоракунии захираҳои инсонӣ дар 
шароити муосир//Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ 
дар мавзӯи «Саноатикунонии кишвар ва таъмини рушди босуботи 
иқтисодиёт» (ш.Душанбе, 27-уми феврали соли 2020). - Душанбе, 2020. - 
С.350-354. (0,5 ҷ.ч.).

[9-М] Идоракунии захираҳои инсонӣ ҳамчун омили рушд ва 
инкишофдиҳандаи иқтисодиёти муосир//Маводи конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию-назариявӣ дар мавзӯи «Масоили мубрами 
менеҷмент дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 20-уми декабри соли 2019). 
- Душанбе, 2020. - С.76-78. (0,25 ҷ.ч.).

[10-М] Назарияҳои навини ташаккулёбии сармояи инсонӣ дар 
шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт//Маводи конференсияи ҷумҳуриявии 
илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Равишҳои стратегии идоракунии давлатӣ ва 
маҳаллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (ш. Душанбе, 5-уми апрели 2019с.). - 
Душанбе, 2019. - С.75-78. (0,25 ҷ.ч.).

[11-М] Мақоми нерӯи инсонӣ дар рушди идоракунии шуғли 
касбӣ//Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи 
«Масоили мубрами ташаккулдиҳии ҷомеаи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамои инкишоф» (ш. Душанбе, 15-уми майи соли 
2018).-Душанбе: “Дониш”-2018. - С.98-104. (0,5 ҷ.ч.).

[12-М] Муҳоҷират яке аз роҳҳои маблағгузорӣ ба сармояи 
инсонӣ//Маводи конфренсияи ГУ-уми байналмилалии илмию амалӣ дар 
мавзӯи «Муаммоҳои рушди босуботи иқтисодию иҷтимоӣ дар шароити 
ҷаҳонишавӣ: ҷанбаҳои миллӣ ва минтақавӣ» (ш.Душанбе, 27-28 ноябри 
соли 2018). -Душанбе, 2018. - С.95-98. (0,5 ҷ.ч.).

[13-М] Нақши ҷомеаи шаҳрвандии иттилоотӣ дар рушди нерӯи 
инсонӣ//Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи 
«Идоракунии рушди захираҳои инсонӣ дар шароити муосир: 
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консепсияҳо, тамоюлҳо ва таҳдидҳо» (ш.Душанбе, 27-уми октябри соли 
2016).- Душанбе, 2017. - С.267-270. (0,25 ҷ.ч.).

[14-М] Пешвоӣ-зинаи олии роҳбарӣ дар илми идоракунӣ//Маводи 
конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Танзими давлатии 
рушди иқтисодиёти аграрии Тоҷикистон: тамоюлҳо, мушкилот ва 
роҳҳои ҳал» (ш.Душанбе, 19-20-уми декабри соли 2014). -Душанбе, 2015. 
-С.122-125. (0,25ҷ.ч.).

[15-М] Захираҳои инсонӣ ва рушди онҳо дар замони 
муосир//Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 
«Амалигардонии консепсияи рушди инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва арзёбии натиҷаҳои он» (ш.Душанбе, 30-юми апрели 2015с). -Душанбе, 
“Ирфон”. 2015. - С.255-260. (0,25ҷ.ч.).

Ба унвонии автореферати диссертатсия тақризҳо аз шахсони зерин ворид 
гардидаанд:

• 1. Содиқзода З.С. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи 
менеҷмент ва маркетинги Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ бо эродҳои зерин:

- дар автореферати овардашуда ғалатҳои техникию имлоӣ ва инчунин 
нокифоягии шарҳу тавсифи расму ҷадвалҳои таҳлилиӣ мушоҳида 
мешаванд;

- бояд гуфт, ки дар саҳифаи 17-и автореферат ҷадвали динамикаи 
хароҷоти буҷети давлатӣ ба соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон 
дода шудааст, аммо ҷиҳати таҳлили қиёсӣ далелҳои асосноккунанда 
нисбатан кам мебошанд.

2. Алиджанов Д.А. - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи 
назарияи иқтисодии МДТ Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Б.Ғафуров бо эродҳои зерин:

- сарчашмаҳои хароҷот ба сармояи инсонӣ зиёд мебошанд, аммо 
муаллиф танҳо хароҷоти буҷет ба соҳаи маорифро таҳлил намудааст. Хуб 
мешуд, ки дигар хароҷотҳо низ ба сармояи инсонӣ таҳлил карда 
мешуданд. (Ҷадвали 3);

- дар кори мазкур баъзе хатогиҳои имлоӣ ва техникӣ дида мешаванд.
3. Убайдзода Қ.Н. - номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими калони 

кафедраи менеҷменти истеҳсолии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба 
номи академик М.Осимӣ бо эродҳои зерин:

- таҷрибаи хориҷии идоракунии сармояи инсонӣ баррасӣ шудааст, 
аммо истифодаи амалии он дар ҷумҳурӣ таҳлил карда нашудааст;

- дар автореферат баъзе хатогиҳои имлоӣ ва техникӣ дида мешаванд.
4. Шаропов Ф.Р. - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини 

ректор оид ба илм ва робитаҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон бо эродҳои зерин:

- дар автореферати диссертатсия таҳлилҳо оиди паҳлуҳои гуногуни 
сармояи инсонӣ оварда шудаанд, вале оиди индекси инкишофи инсонӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти муайяне пешниҳод нашудааст;
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- унвонҷӯ дар автореферати худ расмҳо, диаграммаҳо ва ҷадвалҳои 
зиёдеро истифода намудаст вале онҳоро ба пуррагӣ шарҳ надодаст;

- дар матни автореферати диссертатсия баъзе хатогиҳои имлогӣ 
вомехуранд.

Ҳамаи тақризҳои ба автореферати диссертатсия пешниҳодшуда 
мусбатанд ва дар онҳо зикр шудааст, ки норасоиҳои ошкоршуда арзиши 
илмии қисматҳои назариявӣ ва амалии рисолаи мазкурро кам намекунанд 
ва андешаҳо хислати пешниҳодӣ ва тавсиявӣ доранд.

Интихоби мукарризони расмӣ ва муассисаи пешбар: Интихоби 
муқарризони расмӣ бо пешниҳоди комиссияи ташхисии шурои 
диссертатсионӣ, инчунин бо мавҷудияти салоҳият ва мавқеи устувор дар 
доираи таҳқиқи масъалаҳои идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити 
зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодй, мавҷудияти интишорот дар 
соҳаи мазкур ва кобилияти баҳодиҳй ба аҳамияти илмию назариявии 
диссертатсия, ҳамчунин бо розигии шахсӣ барои пешниҳоди тақриз 
асоснок карда шудааст, интихоби муассисаи пешбар бо он асоснок карда 
шудааст, ки Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ 
Шоҳтемур дар самти илми дахлдор шинохташуда буда, кодир аст, ки 
арзиши илмӣ ва амалии диссертатсияро муайян намояд.

Шурои диссертатсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби 
дарёфти дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

- таҳлили пурраи назарияҳои идоракунии сармояи инсонӣ, инчунин 
фаҳмиши «ташаккулёбии сармояи инсонӣ», «нақш ва аҳаммияти сармояи 
инсонӣ», «мақсаднокии равандҳои ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ» ва 
«механизмҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ» 
мушаххас шуда, мафҳуми сармояи инсонй коркард карда шуд;

- нақши сармояи инсонӣ дар рушди идоракунии иқтисодиёти 
муосир пурра омӯхта шуда, унсурҳои асосии он аз ҷониби муаллиф 
муайян карда шудаанд;

- таҷрибаи мамолики хориҷӣ оид ба омӯзиш ва идоракунии сармояи 
инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт пурра омӯхта шуда, 
истпфодабарии таҷрибаи яке аз ин давлатҳо вобаста ба шароити махсусу 
мушахаси Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардидааст;

- вазъи маълумотгирии касбӣ, ҳолати бозори меҳнат, сатҳи 
даромаднокию харҷнамоии аҳолӣ ва дараҷаи зисти аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳлил гардидааст;

- комплекси идоракунии сармояи инсонӣ, ки аз як қатор шохаҳо: 
сиҳатию саломатии инсонӣ; қувваи инсонӣ; қобилиятҳои модарзодии 
инсон; маълумотнокии инсон; донишҳои касбӣ-тахассусии инсон; 
иктидори инсонй; ҳавасмандии инсонӣ; иқтидори соҳибкории инсонӣ, 
иборат мебошанд омӯхта шудаанд;

- роҳҳои мукаммалгардонӣ ва инкишофдиҳии идоракунии сармояи 
инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи иқтисодиёти муосир омӯхта шуда, 
вазъи гирифтани маълумоти олӣ, сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ 
тахкиқ гардидаанд;
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- тадбирҳои дахлдор оид ба оқилона идоракунии сармояи инсонӣ 
дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ дар мисоли 
идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи 
ҷаҳонишавии иқтисодӣ Ҷумҳурии Точикистон таҳия гардидаанд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти мазкур ба он асоснок карда мешавад, 
ки дар он:

- асосҳои назариявии таҳқиқотро асархои илмии олимони 
иқтисоддон, олимони хориҷию ватанӣ оид ба масъалаҳои идоракунии 
сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ, 
инчунин, натиҷахои таҳлилҳои мушаххаси муаллиф оиди баррасии 
муаммохои таҳлилшуда ташкил менамоянд;

- вобаста ба предмети тахкиқот усулҳои таҳқиқоти назариявӣ, 
ҳисобхои таҳлилӣ, таҳлили муқоисавӣ, монографӣ, таҳлилӣ-омилӣ ва 
гурӯҳбандии оморӣ истифода шудаанд;

- асарҳои олимони хориҷию ватанӣ оид ба масъалаҳои идоракунии 
сармояи инсонӣ, рушд ва инкишоф додани захираҳои инсонй, равандҳои 
ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ, механизми рушди унсурҳои 
ташкилдиҳандаи менеҷменти сармояи инсонӣ заминаҳои назариявии 
таҳкиқотро ташкил додаанд;

- исбот карда шудааст, ки ахамияти назариявии таҳқиқот дар 
истифодаи муқаррароти назариявӣ ва методии арзёбӣ ва усулхои 
сармоягузориҳо захираҳои инсонӣ ба рушди иқтисодиёти мамлакат 
замина гузошта, ба самти ислоҳоти институтсионалӣ дар мамлакат 
нигаронида шудааст;

- коркарди муқаррароти методӣ ва тавсияҳои амалӣ оиди 
идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити имрӯзаи иқтисодиёт, ки омили 
муҳими рушди иқтисодиёти миллӣ баромад мекунанд, баён шудаанд;

- идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи 
иқтисодиёти муосир омӯхта шуда, вазъи гирифтани маълумоти олӣ, 
сармоягузори ба сармояи инсонӣ ва роххои мукаммалгардонию 
инкишофдиҳии он ошкор гардидаанд;

- назарияҳои олимон ва мактабхои иқтисодӣ доир ба ташаккулёбӣ 
ва инкишофёбии идоракунии сармояи инсонӣ, нақши сармояи инсонӣ 
дар рушди идоранамоии иқтисодиёти муосир, гурӯҳбандии шаклҳои он, 
унсурҳои асосии сармояи инсонӣ, нақши сармоягузорӣ ба сармояи 
инсонӣ дар рушди иқтисодӣ ва ғайра омӯхта шуданд.

Аҳамияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар 
амалия чунин тасдиқ карда мешавад:

муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараёни таълим 
ҳангоми омӯзиши фанҳои «Иқтисодиёти меҳнат», «Иқтисодиёти 
муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ», «Менеҷмент ва маркетинг», 
«Идоракунии захираҳои инсонӣ», «Менеҷменти байналмилалӣ», 
«Менеҷменти стратегӣ» дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон истифода 
шуда (санади тадбик аз 10.19.2020, №447/ДС), бархе аз муқаррароти 
амалии таҳкиқоти диссертатсионӣ барои татбиқ қабул карда шудаанд ва 
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ҳангоми таҳияи барномаҳои соҳавӣ, курсҳои таълимй ва махсуси бахши 
идоракунии захираҳои инсонӣ метавонанд истифода шаванд;

муайян карда шуд, ки таҷрибаи як қатор кишварҳо аз он шаҳодат 
медиҳад, ки рушд ва инкишофёбии иқтисодиёти муосир бе истифодаи 
самараноки захираҳои инсонӣ ҳеҷ аст. Ин ягона захирае дониста 
шудааст, ки қувваи асосии истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба ҳисоб рафта, 
сарвати беҳамтои миллии кишварро ташкил медиҳад. Дар даврони 
пешрафти илмию техникӣ, аз тарафи дигар асри суръатбахшии 
инкишофи соҳаҳои марбут ба рушди иқтидорхои ақлонии инсонӣ, пеш аз 
ҳама, таълиму тарбияи касбӣ ва дар навбати худ таҳқиқот ба 
самаранокии сармоягузориҳо дар ин сохаҳо мусоидаткунанда ба ҳисоб 
меравад.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқик нишон доданд, ки:
- кифоягии маводҳои таҳқиқотӣ, дақиқии маълумотҳо, бо 

гузаронидани таҷрибаҳо, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва 
интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо ба таҳлили илмии 
натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд;

- ғоя дар асоси таҳқикотҳои олимони сохаи иқтисодиёт, омӯзиши 
асарҳои олимони ватаниву хориҷй доир ба идоракунии сармояи инсонй, 
таҷрибаи пешқадами давлатҳои хориҷӣ дар самти таҳқиқот ва таҳлили 
вазъи маълумотгирии касбӣ, ҳолати бозори меҳнат, сатҳи даромаднокӣ 
ва дараҷаи зисти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок шудааст;

- коркарди тавсияҳои илмӣ оид ба идоранамоии сармояи инсонӣ, 
молиягузорӣ ба сармояи инсонӣ, омоданамоии мутахассисон мувофиқ ба 
талаботҳои бозори меҳнат, маълумотнокии инсон, таълимгирии доимии 
инсон, ки ҳамчун механизмҳои асосӣ дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дониста шуда, инчунин муайян кардани афзалиятҳо дар 
асоси омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ дар самти рушди иқтисод аз ҳисоби 
самаранок истифодабарии захирахои инсонӣ исгифода карда шуданд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки:
- дар ҳама марҳилаҳои диссертатсия дар иҷрои нақшаи таҳқикот, 

асосноккунӣ, ҷамъоварӣ, коркарди маводи назариявӣ ва методӣ муаллиф 
мустақилона фаъолият намудааст. Дар раванди таҳқиқот аз ҷониби 
муаллиф мафҳуму моҳияти идоракунии захираҳои инсонӣ, хусусиятҳо ва 
омилҳои таъсирасон ба вазъи омоданамоии мутахассисон, ниёзҳои аҳолӣ 
ва зудтағйирёбандагии онҳо, омӯзиши ҳолати кунунии бозори меҳнат, 
муайяннамоии сатҳи зандагии аҳолӣ, даромадҳои аҳолй ва ҳолати 
воқеии он асоснок карда шудааст;

- натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии муаллиф дар амалия татбиқ 
карда шудааст (санади тадбиқ аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
таҳти №447/ДС, аз 10 сентябри соли 2020; ва санади татбиқнамоӣ аз 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №12/6- 
429 аз 11 сентябри соли 2020);

- муқаррароти асосии диссертатсия дар 15 корҳои илмӣ дар хаҷми 
умумии 6,43 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла 6 маколаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз 
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тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии 
Тоҷикистон эътирофшуда нашр гардидаанд;

- натиҷаҳои асосии тахқиқоти гузаронидашуда аз ҷониби муаллиф 
дар конференсияҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявие. ки 
дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи Шириншоҳ Шоҳтемур, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
М. Осимӣ, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва дигар 
муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои 2014- 
2021 баргузор гардидаанд, маьрӯза гардиданд.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-004 аз санаи 28.01,2023 
қарори сазовор донистани Давлатов Сорбон Назримадович бо дараҷаи 
илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.10- Менеҷмент, 
маркетинг ва нархгузорй (менеҷмент) қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонй дар шурои 
диссертатсионӣ 14 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм - 5 
нафар аз руйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда, аз 14 нафар 
аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: ба 
тарафдории додани дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ - 14 нафар, 
муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раиси шурои диссе “
докгори илмхои ик

Котиби илмии шур 
доктори илмҳои ик

Усманова Т.Ҷ.

Шамсов И.С.

28.01.2023 с.
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