
Ба шӯрои диссертатсионии бО.КОА-004-и 
назди Донишгоҳи миллии Точикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, ")

ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Давлатов Сорбон Назримадович дар мавзӯи 
«Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи ҷахоғишавии 
иктисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.10-Менеҷмент, маркетинг ва 
нархгузорӣ (менеҷмент).

Идоракунии захирахои инсонӣ ва сармоягузорӣ ба ин захираи нодири 
иқтисодӣ дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ торафт маъруфият пайдо мекунад. 
Рушди сармояи инсонӣ ҳамеша дар ҳаёти ҷомеаи инсонӣ накши калидӣ 
бозидааст, аммо дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт аҳамияти 
авалиндараҷа доштани он боз мақоми аслиашро пайдо кардааст. Ҷахон ба 
марҳилаи нави рушди иқтисодиёт ҳаракат мекунад, ки асоси онро сармояи 
инсонӣ, бунёди иктисодии донишҳо (маълумотнокӣ) ва тавонмандии ҳунарӣ, 
қобилияту истеъдоди созандагии онҳо ташкил менамояд. Инсоният дар идо- 
ракунии ташкилоту ширкатҳо на танҳо объектро идора менамояд, балки муа- 
йянкунанда ва пешбарандаи фаъолияти объектҳо дониста мешавад. Ӯ на 
танҳо донишҳои қаблан ҳосилшударо донад, балки он донишҳое, ки дар шак- 
ли маҳсулот, хидматҳо ва технологияҳо аз тарафи истеъмолкунандаҳо пеш- 
ниҳодшавандаро низ тасаввур карда тавонад, ки ояндабинии ӯро нишон 
медиҳад.

Дар шароити иқтисодиёти имрӯза, як шахс ҳам дар таркиби комплексии 
бисёрҷонибаи муносибатҳои истеҳсолӣ ва ҳам дар системаҳою робитаҳои 
иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ иштирок мекунад. Мувофиқ ба ин талаботи 
асосии корфармо нисбат ба кормандон бояд мувофиқ ба талаботи асосии 
иктисодиёти имрӯза муайян карда шавад. Аз ин рӯ, солҳои охир дар сохтори 
гадқиқоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ омӯзиши масъалаҳои идоракунии сармояи 
инсонӣ дар сатҳҳои гуногун яке аз мавқеъҳои муҳимро ишғол намуда 
истодааст.

Ҳамаи тамоилҳои имрӯзаро бо дарк намудани нақши 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 карордошта 
дар давраи муосири иқтисодӣ, рушд ва афзоиши накши омили инсонӣ дар 
шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт мебошад.

Сарфи назар аз зиёд шудани таваҷҷуҳ ба муаммоҳои ташаккуд. рушд ва 
инкишофдиҳии сармояи инсонӣ ва сармоягузорӣ ба захираҳои инсонӣ як 
қатор ҷанбаҳои методӣ ва методологии ин соҳаи тадкикот ҳанӯз пхрра таҳия 
нашудаанд. Аз ҷумла, равиши ягонаи тафсири иктисодии ин мафҳум таҳия 
нашуда, усули ягонаи арзёбии сармояи инсонӣ муайян нашудааст, 
маблағгузорӣ ба сармояи инсонӣ, муаммоҳо ва роҳҳои ҳаллӣ он ҳамчун 
масъалаи муҳими иқтисодӣ дониста шуда, коркарди пурраи худро надорад. 
Ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта, дар шароити зудтағйирёбандаи 
ҷаҳонишавии иқтисодиёт таҳияи равиши методиро ба идоракунии сармояи 
инсонӣ талаб мекунад.

Солҳои охир истифодабарӣ, идоракунии захираҳои инсонӣ ва 
сармоягузорӣ ба ин захираи нодири иқтисодӣ, мавриди таҳқики аксари 
олимон қарор дода шудааст. Таҳқиқотҳо дар ин бахш доир ба асосҳои 
назариявӣ ва амалии масъала, ки дар солҳои охир ба миён омаданд, барои 
истифодаи амалии он басанда нестанд. Бо вуҷуди ин аз ҷониби олимони 
иктисоддони классику муосири ҷаҳонӣ ва муҳақиқони тоҷик таҳқикотҳо дар 
ин соҳа анҷом дода шудаанд. Онҳо дар коркарди асосҳои назариявии 
инкишофёбии идоракунии захираҳои инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии 
иқтисодиёт, накши захираҳои инсонӣ дар рушд ва инкишофёбии иктисодиёти 
муосир саҳми арзанда гузоштаанд, ки инро метавон манбаи назариявӣ ва 
амалии таҳқиқи муаммои мазкур ҳисобид. Муаммоҳои ҳалношуда дар самти 
накш ва аҳамияти идоракунии захираҳои инсонӣ ва сармоягузорӣ ба онҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии 
иқтисодиёти муосир низ вуҷуд доранд. Дар таҳқиқоти мазкур нақши сармояи 
инсонӣ дар рушд ва инкишофдиҳии иқтисодиёти имрӯзаи ҷумҳурӣ, роҳҳои 
ҳалли муаммоҳои ҷойдошта ва мукаммалгардонии он дар сатҳи ҷумҳурӣ, ба 
воситаи коркарди механизмҳои ташаккулдиҳанда ва инкишофдиҳандаи 
сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, таҳлили вазъи вуҷуддошта дар 
бозори меҳнат ва иқтисодиёти ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.

Новобаста аз он, ки автореферати диссертатсия дорои сифатҳои илмӣ 
аст ва он анҷомёфта мебошад, аммо аз нигоҳи муқарриз дорои як қатор 
камбудиҳо мебошад, ба монанди:

1. Дар автореферати диссертатсия таҳлилҳо оид ба паҳлуҳои гуногуни 
сармояи инсонӣ оварда шудааст, вале дар бораи индекси рушди инсонӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти муайяне пешниҳон нашудааст.



2. Унвонҷӯ дар автореферати худ расмҳо, диаграммаҳо ва ҷадвалҳои 
зиёдеро истифода намудаст, вале онҳоро ба пуррагӣ шарҳ надодаст.

3. Дар матни автореферати диссертатсия баъзе хатогиҳои имлогй 
вомехӯранд.

Аммо эродҳое, ки дар боло зикр шудаанд. сатхи назарявию амалии 
таҳқикоти диссертатсионии Давлатов Сорбон Назримадовичро коҳиш 
намедиҳад.

Автореферати диссертатсия мазмуни асосии таҳқиқоти 
диссертатсиониро дар худ инъикос намудааст ва дар он навгониҳои илмӣ, ки 
ба ҳимоя бароварда мешавад, ҷой гирифтааст.

Аз нигоҳи мазмуни илмӣ ва шакли баёни автореферати диссертатсияи 
номзадӣ дар мавзӯи «Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити 
зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)», бешубҳа кори илмиву тахасусӣ буда, комилан ба талаботи 
Низомномаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй аст. 
Аз ин лиҳоз муаллифи он Давлатов Сорбон Назримадович сазовори дараҷаи 
номзади илмҳои иктисодӣ рӯйи ихтисоси 08.00.10-Менеҷмент, маркетинг ва 
нархгузорӣ (менеҷмент) мебошад.

Тақриздиҳанда:
Муовини ректор оид ба илм 
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доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Шаропов Ф.Р.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734061 
ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ, 1/2, 
Тел: (992) 234-84-34
е-таИ: Гагкйос179@та11.ги

< Я £ и * # V ОХ \

// ''Қ;’

"Имзои Шаропов Ф.Р.-ро тас()иқ .меиамоя.м .
1 1 I п/

ОТДёЛ КАДРОВ
X РАК

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои махсус
/ иГГ

Пирзода С.С.


