
Ба шурои диссертатсионии 
6В.КОА-004-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Хоркашов Исломбек 

Сангакович ба кори диссертатсионии Давлатов Сорбон Назримадович 
дар мавзуи “Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити 

зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иктисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон)”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.10 - Менеҷмент, маркетинг ва 

нархгузорӣ (менеҷмент), пешниҳод шудааст.

1. Муҳимияти мавзуи таҳқиқот.
Ҷаҳон ба марҳилаи нави рушди иқтисодиёт ҳаракат мекунад, ки 

асоси онро сармояи инсонӣ, бунёди иқтисодии донишҳо (маълумотнокӣ) 
ва тавонмандии ҳунарӣ, қобилияту истеъдоди созандагии онҳо ташкил 

менамояд.
Аз ибтидои асри XXI сар карда, маълумотнокӣ ё худ донишмандии 

касбӣ омили муҳим дар ташаккули захираҳои инсонӣ гаштааст. Ҳамаи 

он тағйиротҳое, ки то имрӯз дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти 

ҷаҳонӣ, ташкили бизнес ва идоракунӣ, тарзи ҳаёти одамон, равишҳои 

таълимӣ, саломатӣ ва фаъолиятҳо дида мешаванд, маҳз маҳсули 

боздеҳии захираҳои инсонӣ, яъне тавонмандии касбӣ ба ҳисоб меравад.
Дар таҳқиқоти диссертатсионии Давлатов С.Н. 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.
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2. Сатҳи асосноккунии дастовардҳои илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳои 

дар диссертатсия омада.
Ҳангоми гузаронидани таҳқиқотҳо асарҳои классиконӣ назарияи 

иқтисодӣ, олимони муосири хориҷӣ ва ватанӣ оид ба идоракунии 

сармояи инсонӣ дар бозори меҳнат, равандҳои демографӣ ва шуғл, 

хусусиятҳо, шартҳо ва нақши онҳо дар рушди иқтисодӣ ва таҳлили онҳо 

истифода шудаанд. Дар диссертатсия қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ 

истифода шуда ба сифати сарчашмаҳои аввалияи иттилоот маводҳои 

ҳисоботи оморӣ, конфронсҳои илмию амалӣ корбаст гардидаанд.

3. Эътиборнокй ва навоварии илмии диссертатсия 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. Муаллиф 

кӯшиш ба харҷ додааст, ки илман ва амалан яъне дар таҳқиқотҳо моҳияти 

масъалаҳои раванди ҷараёнҳои идоракунии сармояи инсониро бо 

натиҷаҳои дар раванди таҳқиқот ба даст овардашуда мутобиқ ба давраи 

ҳозира инъикос намояд, ки он яке аз масъалаҳои муҳими мубрами рӯз ба 

ҳисоб меравад.

4. Мазмуни кор. Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.
Сохтори диссертатсия дар асоси мақсаду вазифаҳои дар он 

гузошташуда муайян карда шудааст. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 
хулоса ва пешниҳодот, руйхати адабиёти истифодашуда ( аз он ҷумла - 

15 нашрияи худи довталаб) иборат буда, дар 170 саҳифаи ҳуруфчинии 

компютерӣ ифода ёфта, дар он 12 ҷадвал ва 13 расм инъикос гардидаанд.

Дар муқаддима муҳимият ва мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок 
карда шуда, объект, предмет ва вазифаҳои таҳқиқот мушаххас гардида, 
аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот бозгӯйӣ шудааст.

2



Дар боби аввал - «Асосҳои назариявӣ-консептуалии идоракунии 
рушди сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт» 

масъалаҳои ташаккулёбӣ ва инкишофёбии назарияи идоракунии сармояи 
инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт; нақши сармояи инсонӣ 
дар рушди идоранамоии иқтисодиёти муосир ва таҷрибаи мамолики 
хориҷӣ оид ба омӯзиш ва идоранамоии сармояи инсонӣ дар шароити 

ҷаҳонишавӣ таҳқиқ карда шудааст.

Дар ин боб таҳлили хеле хуби мафҳум ва консепсияи «Сармояи 

инсонӣ» таҳлили васеъи илмӣ карда шуда, моҳият ва аҳамияти 

иқтисодии он мувофиқ ба дарк ва фаҳмиши муаллиф шарҳ дода шудааст 

(с.24-25). Дар расми 1.2.1 ташаккулдиҳӣ ва инкишофи захираҳои инсонӣ 

дар идоракунии иқтисодиёти муосир ва саҳми он дар болоравии 

нишондиҳандаҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурӣ муайян карда шуда, 

усулҳо ва воситаҳои инкишофдиҳии ин захира асоснок шудааст (с.28-31). 

Ҳамчунин муайян карда шудааст, ки сармоягузориҳо дар илм, яъне дар 

соҳаи маориф 30% ё бештар аз ин даромади миллиро зиёд менамояд 

(с.46-47).
Дар боби дуюм - «Таҳлили вазъи маълумотгирии касбӣ, ҳолати 

бозори меҳнат, сатҳи даромаднокӣ ва дараҷаи зисти аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» оварда шуда, вазъи маълумотгирии касбӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун омили рушди идоракунии сармояи инсонӣ; таҳлили 
ҳолати бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯзаи 
иқтисодиёт; таҳлили сатҳи даромаднокӣ ва дараҷаи зистӣ аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи асосии инкишофи сармояи 

инсонӣ омӯхта шудааст.
Дар ин боби диссертатсия масоили таъмини рушди устувори 

таълимоти касбӣ ва идоракунии он ҳамчун як равиши таърихиву 

фарҳангӣ ва рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа таҳлил гардида, 

таҳсилоти бефосилаи касбӣ ҳамчун яке аз роҳҳои асосии ноил гаштан ба 

мақсад дониста шуд ва дар оянда аз ин роҳ самаранок истифода намудан 
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пешниҳод карда шудааст (с. 62-73). Инчунин 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 зарур аст, маблағҳои заруриро ҷудо 

карда, мутахассисони ояндаро мувофиқ ба талаботи бозори меҳнат 

омода намоем (с.88-101).
Дар боби сеюм - «Роҳҳои мукаммалгардонӣ ва инкишофдиҳии 

идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи иқтисодиёт» 

таҳия гардида, оид ба таълимотгирии бефосилаи касбӣ ҳамчун асоси 

рушд ва инкишофёбии сармояи инсонӣ дар менеҷменти муосири касбӣ; 
равандҳои ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ ҳамчун омили асосии рушди 

инноватсионии менеҷменти касбӣ; механизми рушди унсурҳои 
ташкилдиҳандаи менеҷменти сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии 

иқтисодиёт баррасӣ карда шудаанд.

Ҳамчунин бояд қайд кард, ки дар рисола механизми рушди 

унсурҳои ташкилдиҳандаи сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии 

иқтисодиёт таҳия ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок гардида, пешниҳод 

карда шудааст, ки ин унсурҳо доиман дар мади назар бошанд ва 

сармоягузориҳо ба ин захираи нодири иқтисодӣ бояд рушд ва такмил 

дода шаванд (с. 105-148).
Дар хулоса ва пешниҳодот натиҷаҳо ҷамъбаст гардида, тавсия ва 

пешниҳодҳои мушаххас барои ҳалли муаммоҳои дар диссертатсия 

баррасигардида оварда шудаанд (с. 149-152).
5. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодй ва иҷтимоии натиҷаҳои 

диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои методологию назариявии гузаронидашу- 

даро метавонам дар чунин самтҳо самаранок истифода намуд:

• барои гузаронидани таҳқиқоти амалию назариявии нақш ва 

аҳаммияти идоракунии захираҳои инсонӣ дар рушди иқтисодиёт;
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• дар раванди таҳия ва амалисозии барномаҳои ҳукуматӣ ва 

давлатии стратегии рушди иқтисодии Тоҷикистон, хусусан дар равишҳои 

муайянкунандаи рушд ва инкишофдиҳии захираҳои инсонӣ;

• истифодаи натиҷаи таҳқиқот барои ташаккули ҷомеаи иттилоотии 

касбӣ мақоми хосса дорад.

• дар дарсҳо ва курсҳои махсуси амалию назариявӣ аз фанҳои 

менеҷмент, иқтисодиёти меҳнат, идоракунии захираҳои инсонӣ, назорати 

ҳайати коргарон, рушди нерӯи инсонӣ ва ғайра метавон истифода кард.

Бояд қайд намуд, ки тавсияҳои мазкур барои самаранок истифода- 

барии захираҳои инсонӣ дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақа- 

ҳои алоҳидаи он нақши калидӣ доранд.

Дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ 

камбудиҳои алоҳида низ ба назар мерасанд, ба монандӣ:

1. Дар бахши дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқот муаллиф аксари 

олимони ватаниро, ки дар ин самт корҳои алоҳидаеро анҷом додаанд 

зикр кардааст, вале дар худи матн асарҳои танҳо 10 муаллиф мавҷуданду 

халос.
2. Дар диссертатсия мувофиқати мавзуи тадқиқот ба ҳадафҳо ва 

вазифаҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар гуфта 

шудааст.
3. Дар расми 1.3.1 сармояи инсонӣ ва унсурҳои асосии онро тасвир 

намудааст, аммо хуб мебуд, муаллиф дар қатори унсурҳои нишондода, 
хислатҳои шахсии - роҳбарӣ ва фаъолияти коллективии инсонро илова 
менамуд.

4. Таҷрибаи аксари давлатҳо омӯхта шудааст, лекин истифодаи 

кадоме аз онҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон самаранок мебошад гуфта 

нашудааст.

5. Дар рисола инчунин хатогиҳои грамматикӣ, услубӣ ва таҳрирӣ зиёд 

ба чашм мерасад.
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Аммо бояд гуфт, ки эродҳои қайдшуда баҳои мусбии рисоларо коҳиш 

намекунанд.
Автореферат ва асарҳои нашрнамудаи муаллиф муқаррароти асосии 

таҳқиқоти рисоларо инъикос мекунанд.

Навгонӣ ва натиҷаҳои тадқиқот ба бандҳои Шиносномаи 

ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

самти ихтисоси 08.00.10 - Менеҷмент, маркетинг ва нархгузорӣ 

(менеҷмент), иҷро гардида, бо 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 менеҷерони зинаи олӣ; 10.20 - 

Идоракунии захираҳои инсонӣ ҳамчун шакли махсуси фаъолияти касбӣ: 

мақсад, принсипҳо, таҳаввулоти нигаришҳо. Моҳияти вазифаҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоии идоракунии ҳайати корхонаҳо ва ташкилотҳо. 

Салоҳиятнокии ҳайат ва салоҳиятнокии ташкилот. Сиёсати кадрӣ: таҳия 

ва татбиқ. Инноватсия ва ташкили фаъолияти меҳнатӣ ва идоракунии 

ҳайат. Ташкил ва амалисозии корҳо оид ба идоракунии ҳайат, ки бо 

шиносномаи ихтисоси КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мувофиқат менамояд.

6. Мувофиқати диссертатсия ба тартиби додани дараҷаи илмӣ ва 

унвони илмй.
Ҳамин тавр, кори диссертатсионии тақризшаванда пурра 

анҷомёфта мебошад, ки навгониҳои илмии бадастоварда ва аҳамияти 

амалиро дар худ таҷассум менамояд. Автореферат ва мақолаҳои 

нашргардидаи муаллиф дар худ таркибу мундариҷаи асосии 

диссертатсия ва навгониҳои илмии онро ифода менамоянд. 

Диссертатсияи илмии Давлатов Сорбон Назримадович дар мавзуи 
“Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи 

ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)” дар дараҷаи 

баланд иҷро гардидааст ва натиҷаи таҳқиқоти мустақилона ба охир 
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расондаи муаллиф дар мавзуи муҳим мебошад. Рисолаи илмии иҷрошуда 

ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

диссертатсияи номзадӣ ҷавобгӯй буда, муаллифи он сазовори дараҷаи 

илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.10 - Менеҷмент, 

маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент) мебошад.

Муқарризи расмӣ, 
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент 
муовини ректор оид ба илм ва 
инноватсияи ДБССТ Хоркашов И.С.

Суроға: 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5, 
Тел: (992) 554 55-43-77
Е-таП: 181от_2412@тай.ги,

Имзои н.и.и., дотсент Хоркашов И.С.-ро 
тасдиқ менамоям
Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДБССТ

‘л ''
Ҷураев Ш.Н.
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