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ХУЛОСАИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D.КОА-020 ДАР НАЗДИ 

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ ДАРЁФТИ 

ДАРАҶАИ ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМ 

 

Парвандаи аттестатсионии № 54 

 

 Қарори Шӯрои диссертатсионӣ аз 15 майи соли 2021, протоколи  № 54 

 

Оид ба додани дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ ба Рустамов 

Фитрат Музафарович. 

Диссертатсия дар мавзӯи «Рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ» барои дарёфти 

дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва 

идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, 

соҳаҳо, комплексҳо – соҳаи хизматрасонӣ) санаи 13 феврали соли 2021, бо 

қарори № 54 аз тарафи Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-020 назди Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон (734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри 

Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ, 1/2.), ки дар асоси фармони Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 октябри соли 

2017, таҳти № 47 ва бо тағйирот аз 09 ноябри соли 2020, таҳти № 233 ташкил 

гардидааст, барои ҳимоя қабул карда шуд.  

Унвонҷӯ Рустамов Фитрат Музафарович, 29 августи соли 1990 таваллуд 

шудааст, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 2013 Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси иқтисоди ҷаҳон  хатм кардааст. 

Соли 2014 магистратураи Донишгоҳи савдою иқтисодии кооператсияи 

матлуботи Белоруссияро аз руйи ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳон хатм намудааст. 

Соли 2014 дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба ҳайси 

мутахассиси шуъбаи кор бо ҷавонони Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон ба кор шурӯъ намуда, дар муддати як сол дар вазифаи зикршуда 

кор кардааст. 

Аз соли 2015 то ҳол дар вазифаи муовини декан оид ба тарбияи 

факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва ҳамзамон муаллими 

калони кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои байналмилалӣ кор ва 

фаъолият намуда истодааст. 

Диссертатсия дар кафедраи иқтисодиёт ва ташкили соҳибкории 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон иҷро гардидааст.  
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Роҳбари илмӣ: Шаропов Фарҳод Разоқович, доктори илмҳои иқтисодӣ, 

дотсенти кафедраи иқтисодиёт ва ташкили соҳибкории Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон. 

Муқарризони расмӣ: 

1. Мирсаидов Аврор Бобоевич – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 

муовини директор оид ба илми Институти иқтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2. Ибодзода Зарина Ҳабибулло – номзади илмҳои иқтисодӣ, ректори 

Донишкадаи тиббию иҷтимоии Тоҷикистон  

Муассисаи пешбар  – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 

номи Садриддин Айнӣ.  

Тақриз ба диссертатсия ва автореферат дар ҷаласаи кафедраи иқтисодиёт 

ва идоракунии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

Садриддини Айнӣ, аз 24 апрели соли 2021, суратҷаласаи № 9 баррасӣ гардида, 

аз тарафи раиси ҷаласа н.и.и., Ғафорзода Ҷ.Ғ., ташхисгар н.и.и., дотсент 

Ойматов Б.Ш. ва котиби ҷаласа Гулбекова С.Ҷ. имзо ва аз тарафи ректори 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддини Айнӣ, д.и.т., 

профессор Ғаффорӣ Н.У. санаи 28 апрели соли 2021 тасдиқ шудааст.   

Дар тақриз хулоса бароварда шудааст, ки диссертатсияи Рустамов Фитрат 

Музафарович кори илмию таҳқиқотии мукаммал буда, ба мавзӯи мубрами рӯз 

бахшида шудааст ва ба талаботи Комиссияи олиии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмӣ аз рӯйи 

ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, 

ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо – соҳаи хизматрасонӣ) 

пурра мутобиқат мебошад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади 

илмҳои иқтисодӣ аст.  

Номгӯи муҳимтарин корҳое, ки моҳияти илмии диссертатсияро 

инъикос менамоянд: 

[1-М]. Иқтидори кадрӣ ҳамчун омили рақобатпазрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ / Шаропов Ф.Р., 

Рустамов Ф.М. // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 

Душанбе. – 2021. - №1 (35). – С. 40-45.  

[2-М]. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ / Шаропов Ф.Р., Рустамов Ф.М. // Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2020. – №6. – С. 56-61. 

[3-М]. Ҷанбаҳои муҳими такрористеҳсоли иқтидори кадрӣ ва тайёр 

намудани кадрҳои инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ / 
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Рустамов Ф.М. // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 

Душанбе. – 2019. - №3 (28). – С. 84-88.   

[4-М]. Хусусиятҳои идоракунии иқтидори кадрии ташкилот / Рустамов 

Ф.М.  // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2018. - № 9. – С. 

89-91. 

[5-М]. Самтҳои асосии сиёсати кадрии корхона / Рустамов Ф.М.  // Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2018. - № 8. – С. 63-65. 

[6-М]. Некоторые теоретические и практические аспекты развития сферы 

услуг / Рустамов Ф.М., Амонов С.С., Муқаддасзода Ф.М./ // Паёми Донишгоҳии 

миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2017. – №2 (3). – С. 72-77. 

[7-М]. Моҳият ва аҳамияти иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ / Рустамов Ф.М. // Развитие инновационной экономики в Таджикистане и 

Польше: Международная научно-практическая дистанционная конференция. – 

Душанбе. – 2018. – С. 419-422.  

[8-М]. Самтҳои асосии сиёсати кадрии корхона (марҳалаҳои асосии таҳия 

ва татбиқи сиёсати кадрии корхона) / Рустамов Ф.М. / Таджикистан и 

Современный мир: Материалы шестой международной научно-практической 

конференции. – Душанбе. – 2018. – С. 224-226. 

[9-М]. Проблемы и перспективы развития совместного 

предпринимательства в Таджикистане / Рустамов Ф.М./ // Паёми Донишгоҳии 

миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2015. – №2/4 (169). – С. 270-273.   

[10-М]. Баъзе ҷабҳаҳои рушди ояндаи иқтисодиёти миллӣ / Рустамов 

Ф.М. // Паёми Донишгоҳии давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – Душанбе. – 2014. 

- №3 (8). – С. 62-67. 

[11-М].  Оценка функционирования рынка платных услуг в регионах 

Таджикистан / Рустамов Ф.М., Амонов С.С., Муқаддасзода Ф.М. // Материалы 

международжной научно-практической дистанционной конференции. – 

Душанбе. – 2017. – С. 134-138.  

[12-М]. Аспекты влияния современных тенденций развития мирового 

финансово-экономического кризиса в национальную экономику / Рустамов 

Ф.М. // Материалы международжной научно-практической конференции. – 

Душанбе. – 2014. – С. 227-229. 

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шуданд:  

1. Шарифзода Мумин Машокир – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо чунин 

эродҳо: 1) Масъалаи таҳқиқи комплексии иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ба таври пурра омӯхта нашудааст; 2) Дар автореферат 

хатогоиҳои имлоӣ мушоҳида карда мешаванд. 
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2. Низамова Туҳфа Давлатовна – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бо чунин эродҳо: 1) Тамоюли рушди бозори 

хизматрасониҳои таълимӣ дар низоми таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ то 

андозае пурра нишон дода нашудааст; 2) Дар автореферат хатогоиҳои имлоӣ 

мушоҳида карда мешаванд.  

3. Содиқзода Хурсанд Сафар – номзади илмҳои иқтисод, муовини якуми 

Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо чунин эродҳо:  Ба андешаи мо, масъалаи бисёр муҳим – 

ҳавасмандгардонии кормандони илмию омӯзгорӣ дар шароити муосир ба таври 

зарурӣ дар автореферати диссертатсия дарҷ нашудаааст. Илова бар ин, дар 

автореферати диссертатсия тарзу усули гузаронидан ва натиҷаҳои пурсишнома 

дар автореферат ба таври маҳдуд оварда шудааст. 

4. Хоркашов Исломбек Сангакович – номзади илмҳои иқтисодӣ, 

муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва 

хизмат бо чунин эродҳо: 1) Муаллиф дар диссертатсия нишондиҳандаи аввал 

ҷанбаҳои сифатии иқтидори кадрҳои илмию омӯзгориро тавсиф намоянд, се 

нишондиҳандаи охир дараҷаи самаранокии истифодаи иқтидори мавҷудаи 

кадрии муассисаи таҳсилоти олии касбиро нишон медиҳанд. Аммо дар 

автореферат ин нишондиҳандаҳо ва усули ҳисоби китоби онҳо пешниҳод 

нагардидаанд. 2) Инчунин, дар автореферат хатогиҳои имлоӣ вомехӯранд. 

Умуман ҳамаи тақризҳо мусбатанд. Ташаккур ба диққат! 

Ҳамаи тақризҳо мусбатанд.  

Интихоби муқарризони расмӣ бо мавҷудияти салоҳият ва мавқеи устувор 

дар доираи таҳқиқоти вобаста ба рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ, мавҷудияти интишорот 

дар соҳаи мазкур ва қобилияти баҳодиҳӣ ба аҳамияти илмию назариявии 

диссертатсия, ҳамчунин бо ризоияти шахсӣ барои пешниҳоди тақриз асоснок 

шудааст.  

Интихоби муассисаи тақриздиҳанда бо он асоснок карда шудааст, ки 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар 

самти илми дахлдор шинохташуда буда, қодир аст, ки арзиши илмӣ ва амалии 

диссертатсияро муайян намояд.  

Шӯрои диссертатсионӣ дар асоси таҳқиқоти гузаронидаи унвонҷӯ 

қайд менамояд, ки: 

- масъалаҳои назариявӣ ва методии рушди иқтидории кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар шароити рақобат дар бозори 

хизматрасониҳои таълимӣ аниқ карда шуда, хусусиятҳои хоси онҳо муайян 

гардидаанд; 



5 

 

 

- методикаи арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

таҳия карда шуда, бо истифода аз он баҳодиҳии иқтидори воқеии кадрӣ дар 

муассисаҳои таълимӣ амалӣ шудааст; 

- тамоюлҳои асосии бозори хизматрасониҳои таълимӣ ва омилҳои ба 

сатҳи рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

таъсиррасонанда ошкор; 

- самтҳои афзалиятноки рушди иқтидории кадрии муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ дар шароити рақобат дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ 

омодакунӣ асоснок ва пешниҳод шудаанд; 

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти мазкур бо он асоснок карда 

мешавад, ки дар он: 

- асосҳои консептуалии рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ баррасӣ шудаанд;  

- вобаста ба предмети таҳқиқот усулҳои коркарди омории маълумот, 

таҳлили коррелятсионию регрессионӣ, таҳлили маҷмӯавӣ ва низомӣ, усули 

муқоисакунӣ, шаклҳои графикӣ ва ҷадвалии гузаронидани таҳлил истифода 

шудаанд; 

- таҳлили вазъи муосири рушди бозори хизматрасониҳои таълимӣ ва 

вазъи иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ гардидааст; 

- самтҳои асосии стратегияи рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар ҷумҳурӣ таҳия гардидаанд. 

Аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқоти илмии ба дастовардаи 

унвонҷӯ чунин тасдиқ мегардад: 

- муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар фаъолияти Агентии 

назорат дар соҳаи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди таълими 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон татбиқ гардидаанд; 

-  самтҳои асосии рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок ва пешниҳод гардидаанд, ки онҳо 

метавонанд аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи таҳсилоти олӣ 

ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ истифода бурда шаванд.  

Арзёбии саҳеҳии натиҷаҳои таҳқиқот ошкор менамояд, ки: 

- назария дар ақидаҳои консептуалии назарияи иқтисодӣ, ҳамчунин 

соҳаҳои илми иқтисодиёти соҳаи хизматрасноӣ, ташкил ва идоракунии бозори 

хизматрасониҳои таълимӣ ва соҳаи таҳсилоти олии касбӣ асос ёфтааст;  

- ғояи таҳқиқот бо таҳлили дастурҳо, баромадҳо ва паёмҳои Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи 

конференсҳо ва дигар маводи таҳлилӣ ва таҳқиқотӣ.  
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