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Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Давлатов Навруз Амиршоевич дар мавзӯи 

«Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию 
қарзй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулй ва 
қарз.

Барои таъмини рушди устувор ва фаъолияти мунтазами субъектҳои 
кишоварзӣ дар рушди иқтисодиёти аграрӣ муносибати мунтазам ба раванди 
қарздиҳӣ ва дастгирии молиявӣ зарур аст. Ҳамасола аҳамияти афзояндаи 
ҷузъи молиявӣ дар фаъолияти азнавистеҳсолии истеҳсолкунандагони 
кишоварзӣ аз он иборат аст, ки раванди доимии ҷалби воситаҳои молиявӣ 
барои маблағгузории эҳтиёҷоти кишоварзӣ талаб карда мешавад. Дар 
шароити бозор дахолати давлат дар тақсими захираҳои моддӣ ва молиявӣ 
маҳдуд аст, субъектҳои кишоварзӣ маҷбуранд, ки захираҳои моддӣ ва 
молиявиро мустақилона ҷустуҷӯ кунанд. Илова бар ин, ташаккули 
иқтисодии субъектҳои хоҷагидорӣ аз ҳолати рушди зербахши кишоварзӣ, ки 
дар он таъсис ёфтааст ва ба минтақае, ки онҳо фаъолият мекунанд, вобаста 
аст.

Зимни таҳқиқот муайян гардид, ки захираҳои молиявию қарзӣ бозори 
муайяни худро таъсис медиҳанд. Бозори манбаъҳои қарзӣ ва молиявии 
маблағгузорӣ дар пояи таъсири пешрафти илмй ва техникй, шаклҳои 
прогрессивии ташкили истеҳсолот ва рушди иҷтимоӣ, инчунин ташаббуси 
шахсӣ ва рақобат, имкон дорад, ба рушди мӯътадили кишоварзии ҳар 
кишвари дорои захираҳои рушди босамари иқтисодӣ ва расидан ба сатҳи 
зарурии некӯаҳволии иҷтимоӣ мусоидат намояд. Ҳамзамон, бозори 
захираҳои қарзӣ ва молиявӣ бояд ҳамчун маҷмӯи намудҳои гуногуни 
захираҳои сармоягузории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин захираҳое, ки 
дар ҳолати доимии тақсим ё тақсимоти доимӣ таҳти таъсири таносуби 
талабот ва таклифот ба ин захираҳо аз ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ 
қарор доранд, баррасӣ карда шаванд. Муаллифи рисола дар назардошти ҷой 
доштани мушкилоти воситаҳои пулӣ ва қарзӣ дар мамлакат ва минтақаҳои 
он мавзӯи мазкурро интихоб намудааст. Аз мазмуни автореферат бар меояд, 
ки диссертатсия ба таҳқиқи таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо 
захираҳои молиявию қарзӣ бахшида шуда мушкилиҳои ҷойдошта ва роҳҳои 
пешгирии онҳо мухтассар муайян ва пешниҳод карда шудааст.

Шиносои бо мазмун ва муҳтавои автореферати диссертатсияи 
тақризшаванда нишон медиҳад, ки муаллифи он дорандаи дониши васеи 
назариявӣ ва амалӣ буда, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, ҷиҳатҳои илмӣ-



амалии мавзӯъро ниҳоят муфассал нишон додааст. Дониши мукаммали 
назарявй ва таҳлили маводҳои амалй ба унвонҷӯ имконият додааст, ки дар 
автореферат ба таври мухтасар ва аз нуқтаи назари илмй асоснок 
хулосабарори намуда, таклифу нешниҳодҳои заруриро овардааст. Натиҷаҳои 
асосии таҳқиқоти илмй дар маҷалаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чон шуда, дар конференсияҳои илмй- 
амалии ҷумҳуриявй ва байналхалқй ироа гардидаанд.

Дар баробари ин, чй тавре аз автореферат бар меояд, дар диссертатсия 
баъзе камбудй ва норасоиҳо ҷой доранд:
1. Хуб мешуд, ки дар автореферат натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти 
интихобй муфассалтар шарҳ дода мешуд.

Дар матни автореферат, аз он ҷумла ҷадвалҳо ба баъзе хатоҳои имлой, 
стилистикй ва техникй роҳ дода шудаанд.

Бояд қайд намуд, ки камбуди ва норасоиҳои номбаршуда характери 
тавсиявй дошта, ислоҳшаванда мебошад ва ба мазмуни таҳқиқоти илмӣ 
таъсири манфй намерасонанд.

Ҳамаи масъалагузориҳои зикршуда аз он далолат медиҳанд, ки 
рисолаи илмии Давлатов Навруз Амиршоевич дар мавзӯи «Роҳҳои таъмини 
субъектҳои соҳаи кишоварзй бо захираҳои молиявию қарзй дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ҳамчун кори ба анҷом расида ҷавобгӯи талаботи низомномаи 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва муаллифи он 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 
08.00.07 - Молия, муомилоти пулй ва қарз арзанда мебошад.
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