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ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевиҷ дар 
мавзуи; «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои 
молиявию қарзй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, 
муомилоти иулй ва қарз.

1. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи 
онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст

Диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзуи: «Роҳҳои 

таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо заҳираҳои молиявию карзӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

иқтисодӣ аз рӯйи иҳтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз, банди 

9.1 - Назария, методология, консепсияҳо ва базаи усули (принсипҳои) асосии 

қарзӣ ҳамчун ҷанбаҳои падидаи системаи қарзӣ; 9.3 - Инкишофи зерсоҳтори 

муносибатҳои муосири қарзӣ, шаклҳо ва методҳои пешниҳоди қарз; 9.4 - 

Амсиласозии системаи қарзӣ ва меҳанизми қарзӣ; 10.3 - Проблемаҳои таъмини 

ҳамоҳангии пулию қарзӣ, макросиёсат ва микроравиш нисбат ба рушди 

системаи бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофик мебошад.

2. Мубрам будани мавзуи диссертатсия
Дар шароити муосир мубрамии мавзуи таҳқиқшаванда аз он иборат 

мебошад, ки мушкилоти истифодабарии заҳираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ ҳамчун омили таъсирбахши рушди иқтисодиёти миллӣ, тағйироти 

сохтории он ва баланд бардоштани сатҳи самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ 

ба ҳисоб меравад. Самаранок истифода бурдани захираҳои ҷалбгардида 

таҳлили амиқи илмӣ ва омӯзиши усулҳои муосири татбиқро ба худ талаб 

менамояд. Аксари барномаҳои дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ дар 
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Тоҷикистон дар шакли лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, ё ин ки шартномаҳои 

қарзӣ ба субъектҳои кишоварзӣ пешниҳод мегарданд. Қарздиҳӣ ба соҳаи 

кишоварзӣ ҳамчун як омили ҳавасмандгардонии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ 

ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо баромад мекунад, ки ин 

масъала мубрамии мавзуи таҳқиқотро дар бар мегирад (саҳ. 4).

Дар солҳои охир дар кишварҳои пешрафтаи саноатӣ ба қарздиҳии 

субъектҳои соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар марҳилаи 

ташаккулёбии он таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад. Қариб дар ҳамаи 

кишварҳо қоидаҳои махсуси қарздиҳӣ ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти 

кишоварзӣ вуҷуд доранд ва низомҳои қарздиҳӣ асосан ба муассисаҳои 

махсуси молиявию қарзии давлатӣ такя мекунанд.

Таҷрибаи дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ дар кишварҳои 

пешрафта нишон медиҳад, ки новобаста ба сатҳи рушди иқтисодӣ ба бахшҳои 

гуногуни соҳаи кишоварзӣ кӯмакҳои молиявии ҳаҷман калони давлатӣ 

расонида мешавад. Ҳадафи ниҳоии онҳо таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти 

хушсифати кишоварзии нархаш кобили қабул ва то ҳадди 

фароҳамсозии шароитҳо барои таъмини сатҳи даромаднокии муътадили 

истеҳсолӣ мебошад. Деҳқонон, иҷорагирон ва умуман субъектҳои соҳаи 

кишоварзӣ дар бисёр риштаҳои иқтисодӣ ба муассисаҳои давлатӣ 

алоқамандии зич доранд ва ин муносибатҳо мунтазам такмил меёбанд. Ҳеҷ кас 

ҳеҷ гоҳ чунин қарорҳоеро, ки деҳқонро фавран дар вазъияти номусоид 

гузорад, қабул намекунад. Албатта, ин ба он хоҷагиҳое, ки самаранокии паст

соҳаи истеҳсоли

ва то имкон

доранд, дахл надорад.

Зарурати дастгирии субъектҳои кишоварзӣ дар сатҳи минтакавӣ 

маҳаллӣ аён аст, аммо бинобар номукаммалии чорабиниҳо дар сатҳи 

минтақавӣ оид ба дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар пояи зуҳуроти фасод.

ва

муқаррар кардани монеаҳо дар низоми воридот ва содироти маҳсулоти 

кишоварзӣ, ҳимояи бозори дохилӣ (протексионизм) ба нафъи 

истеҳсолкунандагони кишоварзии алоҳидаю ба зиёни дигарон мушоҳида 

мешавад. Дар рушди ҳаматарафаи соҳаи кишоварзӣ ва самтҳои ба он2
ҳимояи дохили



таъсиррасонанда саҳми роҳбари давлат зиёд мебошад, ки ин масъаларо унвоҷӯ 

ҳамҷун асос иқтисбос овардааст (саҳ. 5). Дуруст қайд гардидааст, ки 

дастгирии мазкур то як андоза ба сатҳи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

таъсири мусбӣ расонид, лекин он баъзе муаммоҳои дигарро низ ба миён овард, 

ки муҳимтарини онҳо дар диссертатсияи мазкур мавриди баррасӣ карор дода 

шуда, ҳамчун муваффақияти унвонҷӯ дар ин масъала маҳсуб меёбад.

Дар бобати сабабҳои самаранокии пасти дастгирии карзӣ ва молиявӣ 

кайд: намудан лозим аст, ки эҳтиёҷоти субъектҳои кишоварзӣ ба захираҳои 

молиявию қарзӣ масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад, чунки бидуни ҷалби 

захираҳои молиявию карзӣ ба рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ дар 

кишвар ноил гардидан ғайриимкон мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ муҳити васеи иҷтимоию иқтисодиро дар 

шароити муосир дар бар гирифта, ба як қатор барномаву стратегияҳои дахлорӣ 

соҳавӣ ҳамбастагии зиёд дорад (саҳ. 6). Мавзуи диссертатсия ба самтҳои 

асосии таҳқиқотҳои бунёдию амалӣ, аз ҷумла самтҳои «Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» (қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, №>392), «Барномаи 

миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» 

(қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 

декабри соли 2016, №«636), «Барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз Т1 марти соли 2018, №>160), «Барномаи бехатарии маҳсулоти 

озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023» (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2018, №2520), инчунин бо 

нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон дар доираи мавзуи «Масъалаҳои такмили танзими 

молиявии равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 

ҷаҳонишавӣ» мутобиқат менамояд.
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таҳқиқоти

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертасия бадастомада 
нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд

Дар таҳқиқоти диссертасионӣ муваффақиятҳои унвонҷӯро ҳамчун 

натиҷа навгониҳои илмӣ ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда дар бар 

мегиранд, ки ҳамаи онро ҳамчу фишурда ва давоми мантиқии матни 

диссертасия мукаммал дидан мумкин аст (саҳ. 15-116). Навгонии илмии 

диссертатсионӣ дар асосноккунии ҷанбаи назариявӣ 

методологии истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ ва таҳияи тавсияҳои амалӣ 

оид ба такмили механизми дастгирии молиявию қарзии фаъолияти субъектҳои 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон зоҳир мегардад. Натиҷаҳои муҳимми 

таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки аз навгонии илмӣ иборатанд, инҳо мебошанд:

ва

- дар асоси таҳлили назарияҳои мавҷуда моҳияти иқтисодии воситаҳои 

молиявию қарзӣ дар фаъолияти такрористеҳсолии субъектҳои кишоварзӣ 

таҳқиқ шуда, моҳияти дастгирии қарзӣ ва молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ, 

хусусиятҳои асосии дастгириҳои хоси молиявӣ, мисли тақсимоти маблағҳо 

дар асоси бозпардохт, ташкили воситаҳои молиявӣ барои муомилот ва иваз 

намудани пули нақд ва мониторинги фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ 

коркард гардиданд. Таҳлилҳо собит намуданд, ки имрӯзҳо соҳаи кишоварзӣ 

эҳтиёҷ ба дастгирии самарабахши молиявӣ дорад. Дар ин раванд механизмҳои 

иқтисодии фаъол ва инфрасохтори молиявию қарзии истеҳсолоти кишоварзӣ 

муайян кардани имкониятҳои дастгирии молиявиро дар навсозии соҳаи 

кишоварзӣ пурра ва дуруст тавсиф мекунанд.

- механизмҳои муосир ва принсипҳои ташаккулёбии низоми молиявию 

қарзии субъектҳои кишоварзӣ коркард гардида, муттаҳидии унсурҳои 

мавҷудаи дастгирии қарзӣ ва молиявии сохторҳои муҳимми иқтисодиёти 

миллӣ ба таври пайдарҳамӣ, фишангҳои маъмурӣ ва бозорӣ ба иштирокчиёни 

раванди сармоягузорӣ пешниҳод гардидаанд. Дар ин ҷода амиқ карда шуд, ки 

муҳтавои дуруст дар бораи принсипҳо ва механизми татбики раванди 

қарздиҳии самарабахш ба субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бе омӯзиши эҷодии 
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нуқтаи назари классикӣ роҷеъ ба қарз, ки ба низоми бонкдории муосир асос 

меёбад, амри муҳол аст.

- тавассути таҳлили нишондиҳандаҳои маҷмуӣ (макроиқтисодӣ) ва 

соҳавӣ ҳолати таъмини субъектҳои кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ 

ва сатҳи истифодабарии онҳо баҳогузорӣ карда шуда, натиҷаҳои мусбию 

манфии он дар раванди дастгирии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ошкор 

карда шуданд; Яке аз ин раванди дастгирии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

ин дуруст истифода шудани захираҳои молиявию қарзӣ мебошад. Аз ин рӯ.

дар таҳқиқотҳо нишон дода шудааст, ки дар рушди истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзӣ захираҳои молиявию қарзӣ ҳамчун фишанги молиявӣ ба афзоиши 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ таъсири мусбӣ мерасонад.

- муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян ва таҳқиқ гардида, зарурияти татбиқи фишангҳои 

махсусуи молиявӣ дар раванди танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ ва 

муносибатҳои байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади 

ҳалли муаммоҳо дар чаҳорчӯбаи принсипи бозорӣ асоснок карда шудааст. Дар 

ин самт нақши давлат ҳамчун субъекти идоракунӣ дар амри ба таври возеҳ 

муқаррар кардани ваколатҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мақомоти дахлдори 

иҷроия ва иқтисодӣ муҳим арзёбӣ мегардад;

- самтҳои асосии сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар пояи таҳияи консепсияи илмии ташкили муносибатҳои қарзӣ, 

муқаррар намудани мақсадҳо дар соҳаи қарздиҳии кишоварзӣ ва чораҳои 

амалии татбиқи онҳо коркард шудаанд. Воситаҳои аз ҳама самарабахши 

татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи рушди институтсионалии низоми қарздиҳӣ 

ва молиявии эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон 

барномаҳои ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ 

ва дастгирии аҳолии деҳот мебошанд;

модели математикии рушди захираҳои молиявию қарзӣ 

истифодабарии онҳо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия карда шуд, ки тибқи он ҳаҷми5
молиявию ва



илмии таҳқиқоти

истифодабарии маблағгузориҳои буҷети давлатӣ дар соҳаи қишоварзӣ 1257,73 

млн. сомонӣ, бақияи амонатҳои шаҳсони воқеӣ дар бонқҳо ба 8494,1 млн. 

сомонӣ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти қишоварзӣ ба 52511,85 млн. сомонӣ 

баробар мегардад.

- Илова бар навгониҳои илмии дар таҳқиқоти диссертатсионӣ 

бадастовардашуда мавқеи илмии унвонҷӯро дар сатҳи таҳқиқот нуқтаҳои ба 

ҳимоя пешниҳодшаванда фаро мегиранд, қи дар онҳо исботи натиҷаҳои 

амалии кори ӯнвоҷу ифода гашта, баҳои воқеии кори ӯро дар бар мегиранд, аз 

инҳо иборатанд (саҳ. 10):

- равиши муосири моҳияти иқтисодии воситаҳои молиявию қарзӣ, 

дастгирии қарзӣ ва молиявӣ, ҳусусиятҳои асосии дастгириҳои ҳоси молиявӣ 

дар байни субъеқтҳои қишоварзӣ;

- меҳанизми муосир ва принсипҳои ташаққулёбии истифодаи заҳираҳои 

молиявию қарзии субъеқтҳои қишоварзӣ;

- вазъи ҳозира ва тамоюлҳои муҳимми рушди заҳираҳои молиявию қарзии 

субъеқтҳои қишоварзии Тоҷиқистон;

- муаммоҳои тақмили меҳанизми танзими давлатӣ ва дастгирии баҳши 

аграрӣ бо заҳираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷиқистон;

- самтҳои афзалиятноқи сиёсати давлатии қарзи қишоварзӣ аз ҷониби 

ниҳодҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷиқистон.

Ҳамчунин, дар таҳқиқоти диссертатсионӣ эътимодноқии ҳулосаҳо бо 

натиҷаҳои амалӣ ва таҳлилҳои соҳавӣ асосноқ гардида, аз ҷониби унвонҷӯ яқ 

қатор нишондиҳандаҳо мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор дода шудаанд. 

Ҳамзамон, таҳлили нишондиҳандаҳои соҳавӣ бо тақя ба сарчашмаҳои дақиқи 

соҳа анҷом ёфтааст.

4. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодй ва иҷтимоии иатиҷаҳои диссертатсия 
бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар амиқ намудани методологияи 

иқтисодӣ-молиявӣ ва таҳлили институтсионалии заҳираҳои молиявию қарзӣ 

дар соҳаи қишоварзӣ, муайянсозии ҷанбаҳои муҳимми танзими истифодаи 
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захираҳои молиявию қарзӣ ва таҳияи консепсияи рушди устувори он инъикос 

меёбад. Хулоса ва пешниҳодҳои бадастомада доираи таҳқиқоти мавҷударо дар 

соҳаи истифодаи захираҳои молиявию қарзии бахши кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон васеъ намуда, метавонанд ба пояи низоми муътадили фаъолияти 

корхонаҳои саноатӣ бо мақсади таъмини рушди самараноки иқтисоди миллӣ 

ворид карда шаванд. Ҳамзамон бо ин гуфтан мукин аст, ки равишҳои амалӣ ва 

натиҷавии масъалаи мазкурро унвонҷӯ дар боби дуюм таҳлил намуда, 

дурнамои рушди онро дар боби сеюм баён намудааст (саҳ. 54-84, 146-126).

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз коркарди тавсияҳои 

мушаххас оид ба такомули усулҳо ва муайяннамоии роҳҳои баландбардории 

самаранокии истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи қишоварзӣ 

иборат аст.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳамаи 

давраҳои иҷроиши нақшаи кори илмӣ, таҳияи мавзуъ, асосноккунӣ ва 

мубрамияти он, мақсадҳои гузошташуда ва иҷрои вазифаҳо аз ҷониби 

муаллиф ба анҷом расонида шудаанд. Дар раванди таҳқиқот муаллиф раванди 

истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзиро омӯхта, 

роҳҳои баландбардории самаранок истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ 

дар соҳаи кишоварзиро коркард ва самтҳои афзалиятноки онро дар кишвар 

таҳия намудааст. Натиҷаҳои таҳқикот дар шакли хулоса ва пешниҳодҳо дар 

мақолаҳои илмӣ пешниҳод гардидаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Хулоса ва натиҷаҳои 

диссертатсияи мазкур ба Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон (№2/и- 

2824 аз 12.10.2022), Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Яо21-04 аз 10.03.2022) 

барои истифода пешниҳод шуда, санад оид ба татбиқи пахлуҳои он мавҷуд аст.

Ҳамзамон, қайд кардан зарур аст, ки баҳои воқеӣ ва қаблии таҳқиқоти 

диссертасионии унвонҷӯро интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия ташкил 

медиҳад, ки натиҷаҳои асосии он дар 15 мақолаҳои илмии муаллиф, аз ҷумла П 

мақола дар маҷаллаву нашрияҳои мансуб ба номгӯйи маҷаллаву нашрияҳои
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таъмини

тақризшаванда ва тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нашр гардидаанд (саҳ. 153-155).

Унвонҷӯ татбиқи амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертасионии худро дар 

бобҳо ва параграфҳои алоҳида мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор додааст, ки тафсири 

конкертии онро дар шакли зайл мушоҳида кардан осон мебошад.

Унвонҷӯ дар боби аввали диссертасия, ки «Асосҳои назариявии ташкили 

воситаҳои молиявию карзии субъектҳои кишоварзӣ» номида 

шудааст, таҳкики назарияҳои муосири воситаҳои молиявию қарзӣ дар раванди 

такрористеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, механизм ва принсипҳои танзими 

низоми дастгирии молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ ва таҷрибаи 

давлатҳои хориҷа оид ба истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ дар бахши 

кишоварзиро анҷом дода, дар ин боб ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии роҳҳои 

таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию карзӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баррасӣ карор дода, усулҳои актуалии 

масъаларо таҳқиқ намудааст (саҳ. 15-38).

Дар боби дуюм - «Вазъи муосири таъмини захираҳои молиявию қарзии 

субъектҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бошад, вазъи ҳозираи 

таъмини захираҳои молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ ва натиҷаҳои он 

дар рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон, муаммоҳои танзими 

давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар шароити муосир ва хусусиятҳои 

истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ аз ҷониби субъектҳои бахши 

кишоварзӣ таҳлил гардидаанд, ки мушаххасоти таҳкикоти мазкурро дар боби 

2 ба таври комил инъикос менамоянд. Ҳамзамон, унвонҷӯ дар параграфи 

мазкур ба қадри имкон таҳлили вазъи муосири соҳаи кишоварзиро дар 

алоқамандӣ бо қарзҳои бонкӣ ва як катор манбаъҳои молиявии дигар мавриди 

баррасӣ қарор додааст (саҳ. 54-84).

Ҳамчунин, илова ва натиҷагирии рушди минбаъдаи соҳаҳо дар боби 

сеюм - «Самтҳои афзалиятноки таъмини захираҳои молиявию қарзии 

субъектҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон» баррасӣ шуда, самтҳои 

асосии сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ, механизми мукаммалгардонии 
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таъмини институтсионалии молиявию қарзии корҳонаҳои кишоварзӣ, модели 

рушди заҳираҳои молиявию қарзӣ ва истифодабарии онҳо дар истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

муайян ва пешниҳод гардидаанд, ки дар ин боб мавқеи унвонҷӯро доир ба 

ҳадафҳои амалию методологии соҳа дар сатҳи зарурӣ мушоҳида кардан 

мумкин аст (саҳ. 91- \ 16).

5. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
илмӣ

Таҳқиқоти диссертасионии донишҷӯ дар як катор маҷаллаҳои илмии

тақризшаванда нашр гардиданд, ки давоми мантиқиии кори анҷомгардида 

мебошад. Илова бар ин муқаррароти натиҷаҳои асосии диссертасия дар 15 

мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла Ч мақола дар маҷалаву нашрияҳои мансуб ба 

нашрияҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд. Маҷмуан, ҳаҷми корҳои илмии 

чопгардида вобаста ба мавзуи диссертатсия 6,2. ҷ.ч-ро ташкил медиҳад, ки 

тибқи талаботҳои мавҷуда муҳтавои асосии пахлуҳои гуногуни

диссертатсияро инъикос менамояд.

ба талаботҳои
Президенти Ҷумҳурии

6. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия 
Комиссияи олии аттестатсионии 
Тоҷиқистон

Диссертатсияи унвонҷӯ дар заминаи муқаррароти низомномаи КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида, муқадима, мубрамии 

мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо 

барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ, мақсади таҳқиқот, вазифаҳои 

таҳқиқот, объекти таҳқиқот, мавзуи таҳқиқот, навгониҳои илмии таҳқиқот, 

бааҳаммияти

олии назди

назарияви ва амалии таҳкикот, нуктаҳои ҳимоя

дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо, мутобикати 

диссертатсия ба шиносномаи иҳтисоси илмӣ, саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи 

илмӣ дар таҳқиқот, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми 

диссертатсия ба таври мукаммал моҳияти диссертатсияро дар бар гирифта, 

. асосҳои илмӣ ва амалии онро дар сатҳи зарурӣ инъикос менамоянд. Ғайр аз ин

пешниҳодшаванда. эътимоднокии натиҷаҳо,

9



яқ қатор меъёрҳои дигари диссертатсия: ҳаҷм, ҷадвалу диаграммаҳо, 

ададбиёти истифодашуда ва монанди инҳо аз тарафи унвонҷӯ ҳангоми таҳияи 

диссертатсия низ риоя гардидаанд.

7. Камбудиҳои таҳқиқоти диссертасионӣ

Новобаста ба муваффақияту комёбиҳои таҳқиқоти диссертасионии 

унвонҷӯ, қи дорои арзиши баланди илмӣ мебошанд, як қатор камбудию 

норасоиҳоро низ мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо арзиши баланди 

таҳкиқотро коста наменамоянд. Ҳамзамон бо ин, ислоҳи норасоӣ ва 

камбудиҳои мазкур моҳияти амалию методологии диссертасияро беҳтар 

менамуданд:

1. Унвонҷӯ дар боби 1-ум, параграфи 1.3 - «Таҷрибаи давлатҳои ҳориҷа 

оид ба истифодаи заҳираҳои молиявию қарзии баҳши субъектҳои қишоварзӣ»- 

ро мавриди баррасӣ қарор додаст (саҳ. 38-51). Аз нуқтаи назари мо, ҳуб мешуд, 

агар натиҷаҳои муҳимми ин ҷабҳаҳоро муаллиф дар боби 2-юм ва ё 3-юм ба 

таври қисман мукаммалтар меовард, чунки муаллиф дар параграфи мазкур ба 

натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст;

'1. Гарчанде, ки боби 1-ум - «Асосҳои назариявии ташкили таъмини 

воситаҳои молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ» номгузорӣ шуда бошад 

ҳам, вале дар параграфҳои овардашудаи боби мазкур нақши воситаҳои 

молиявию қарзии субъектҳои қишоварзӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта 

нашудааст (саҳ. 15-54);

3. Муаллиф дар саҳифаи 59, ҷадвали 2.1.3 нишондиҳандаҳои 

«Маблағгузории бонқҳои тиҷоратӣ ба субъектҳои ҳоҷагидорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷиқистон»-ро мавриди таҳлил қарор додааст. Аз нуқтаи назари мо, хуб 

мешуд, агар сохтори захираҳои молиявии субъектҳои хоҷагидорӣ низ дар ин

ҷадвал инъикос гардад.

4. Дар ҷадвали 2.1.

молиявию

(саҳ. 58) муаллиф оид ба динамикаи 

нишондиҳандаҳои ҳаҷми захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020-ро таҳлил ва баррасӣ намудааст, вале аз 

нишондиҳандаҳои мазкур бармеояд, ки муаллиф ба барномаҳои қарзии10



бонқҳои тиҷорати диққат надодааст. Бинобар ин, сатҳи таҳқиқот боз ҳам 

беҳтар мегардид, агар муаллиф ба барномаҳои қарзии бонкҳои тиҷоратӣ низ 

таваҷҷуҳи худро равона мекард.

5. Сатҳи сифати таҳқикот беҳтар мегардид, агар муаллиф дар охири ҳар 
як параграф натиҷаи таҳқиқоташро дар шакли ҳулосаю пешниҳодҳо инъикос 
намояд;

6. Дар диссертатсия баъзе камбудиҳои техникӣ: имлоӣ, услубӣ ва 
мантиқӣ роҳ дода шудаанд.

Бояд гуфт, ки камбудиҳои номбаргардида ба мазмуну муҳтавои 

диссертатсия таъсири ҷидди намерасонанд ва дараҷаи илмии онро коста 

намекунанд.

8. Хулосаи умуми доир ба диссертасия
Бо ибрози чунин нуқтаи назар гуфтан мумкин аст, ки диссертатсияи 

Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзуи «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи 

қишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз рӯйи 

ихтисоси 08.00.07-Молия, муомилоти пулӣ ва қарз дар сатҳи зарурӣ омода 

гардида, аз ҷиҳати мазмун ба талаботҳои мавҷудбуда мутобиқ мебошад.

Иловатан гуфтан зарур аст, ки диссертатсияи таҳқиқгардидаи Давлатов 

Наврӯз Амиршоевич ба талаботҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон доир ба диссертатсияи номзадӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07-Молия, 

муомилоти пулӣ ва қарз мувофиқат намуда, муаллифи он сазовори дараҷаи 

илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси номбурда мебошад.

Муқарризи расмӣ,
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