
                                   Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА – 020 

назди Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

ТАЌРИЗ 

ба автореферати диссертатсияи Джайлоев Зафар Миралиевич дар 

мавзўи «Танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити 

иқтисоди бозорӣ (аз рӯйи маводи вилояти Хатлон)»,барои дарёфти 
унвони номзади илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиёт 

ва идоракунии хољагиихалќ(иќтисоди соҳибкорӣ)  пешниҳод карда 
шудааст. 

Соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи махсуси иқтисодиѐт ба дастгириҳои гуногуни 

давлатӣ ниѐз дорад. Соҳибкор ҳамчун андозсупоранда, корфармо, 

ташаббускори навовариҳо, омили пасткунии шиддати иҷтимоӣ барои рушди 

иқтисодию иҷтимоии мамлакат дорои қадру қиммати зиѐд аст. Барои ҳамин 

ҳам рушди бахши соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок дар тамоми 

мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисоди тараққикарда шинохта шудааст. Барои 

ҳалли масъалаҳои рушди соҳибкорӣ иқтидорҳои зиѐд равона карда 

мешаванд, натиҷаҳои тадбирҳои андешидашуда дар назди шахсони якуми 

давлатҳо муҳокима мегарданд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ин масъала, 

яъне ба масъалаи такмилдиҳии танзими давлатӣ, дастгирӣ ва ҳимояи 

соҳибкории истеҳсолӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. Масалан, дар назди 

Президенти мамлакат Шурои доимамалкунанда оид ба соҳибкорӣ ва беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ фаъолият мебарад, ки он бевосита ба ҳалли 

масъалаҳои ҷойдоштаи самти рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нигаронида шудааст. Аз ин рў актуалї будани мавзўи диссертатсияи 
Джайлоев З.М. хело бамаврид аст. 

Муаллиф дар диссертатсия чунин мешуморад, ки рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд ба сиѐсати нави иқтисодии мамлакат, ки ба дастгирии 

соҳибкорон дар самтҳои таъмини қарзҳои имтиѐзнок, омӯзиши кадрҳо, 

таъмини инфрасохторӣ, таъмини риоя гардидани қонунҳои қабулшуда 

нигаронида шудааст, зарурият дорад.   

Инчунин муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки бе такмилдиҳии 
механизми пурраи системаи танзими давлатии соҳибкории хурд, расидан 
ба  ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ, таъмини шуғли аҳолӣ, 
баландбардории даромаднокии аҳолӣ ва зиѐд намудани ҳаҷми истеҳсоли 
молҳои ватанӣғайриимкон мегардад. 

Дар рафти гузаронидани корњои таҳқиқотӣ аз тарафи муаллиф 
асосҳои назариявӣ ва методии омӯзиши самтҳои асосии рушди 
соҳибкории истеҳсолии хурд тақвият дода шудааст, хусусиятҳои асосҳои 
баҳодиҳии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд муайян ва аниқ 
гардидаанд, ба ҳолати ҳозира ва тамоюли рушди соҳибкории истеҳсолии 
хурд дар ҷумҳурӣ баҳо дода шудааст, сиѐсати рафтори сохторҳои 
соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити рақобатнок асоснок карда 
шудааст, омилҳо ва заминаҳои асосие муайян гардидаанд, ки онҳо  



 


