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ХУЛОСА
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Диссертатсия дар мавзӯи «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи 

кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

дар кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 

анҷом расонида шудааст.

Дар рафти иҷрои диссертатсия Давлатов Наврӯз Амиршоевич 

унвонҷӯи кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

ба шумор мерафт. Давлатов Наврӯз Амиршоевич соли 2020 ба ҳайси 

унвонҷӯи кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

дохил шуд.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз санаи 21- 

уми феврали соли 2022 дода шудааст. Роҳбари илмӣ доктори илмҳои 

иқтисодӣ, профессор Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт мебошад.

Мавзӯи диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар ҷаласаи 

якҷояи кафедраи молия ва суғурта, кафедраи идоракунии молияи 

давлатии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 24-уми январи соли 2020, 

суратҷаласаи №5 тасдиқ гардида буд.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсия дар мавзӯи «Роҳҳои таъмини 

субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» чунин хулосаҳо бароварда шуд:

Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Диссертатсияи Давлатов Наврӯз 

Амиршоевич дар мавзӯи «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ 

бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба 

масъалаҳои мубрами муосири илмӣ иқтисодӣ бахшида шудааст, 
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ҳамзамон бо забони илмӣ навишта шуда, тадқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб 

меравад, мақсад ва вазифаҳои диссертатсия иҷро гардида, пешниҳод ва 

хулосаҳо асоснок гардидаанд.

Иштироки шахсии унвончӯ дар гирифтани натиҷаҳое, ки дар 

диссертатсия пешниҳод кардааст. Диссертатсия натиҷаи тадқиқоти 

шахсии унвонҷӯ ба шумор меравад. Ақидаҳои илмӣ, коркарди 

назариявию методологӣ, ки нақши худро дар илми иқтисодӣ мегузоранд, 

ба муаллифи диссертатсия дахл дорад. Ҳамаи корҳои иҷрогардида аз 

ҷониби муаллиф мустақилона амалӣ гардида, дар онҳо ҳолатҳои асосӣ 

ва натиҷаи тадқиқот инъикос гардидаааст.

Дараҷаи таҳқиқоти анҷомдодашуда. Дар кори илмӣ вобаста ба 

вазифаҳои ҳалшаванда усулҳои зерини тадқиқ: иқтисодӣ-оморӣ, ҳисобӣ- 

конструктивӣ, абстрактй-мантиқӣ, таҳлилӣ-оморӣ, мушоҳидоти шахсии 

муаллиф ва ғайраҳо, истифода бурда шудаанд.

Ба сифати заминаи иттилоотӣ таҳқиқоти монографӣ, коркардҳои 

олимони ватанӣ ва хориҷӣ, натиҷаҳои корҳои марказҳои илмӣ- 

тадқиқотии молиявӣ, маводи конфенренсияҳои илмӣ-амалии 

байналмилалӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти воқеию омории 

гирдовардаи муаллиф, инчунин маводи ВАО, Вазорати кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 

баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. Ҳангоми иҷрои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ маълумоти омори расмии Бонки миллии Тоҷиктстон, 

маводҳои расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷиктстон, Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи солонаи мақомотҳои давлатӣ, 

инчунин тавсияҳои муассисаҳои илмии мамлакат ва маводи меъёрӣ- 

маълумотӣ оид ба заминаҳои таъмини бахши воқеии иқтисодӣ бо 

захираҳои қарзӣ дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда 

шуданд.
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Навигариҳои илмии тадқиқот. Аз асосноксозии ҷанбаи назариявию 

методии истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ ва коркарди тавсияҳои 

амалӣ доир ба такмили рушди фаъолияти субъектҳои кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. Натиҷаҳои назарраси таҳқиқоти 

диссертатсионӣ, ки дорои навгонии илмӣ мебошанд, инҳоянд:

- дар асоси коркарди назарияҳои мавҷуда моҳияти иқтисодии 

воситаҳои молиявию қарзӣ дар фаъолияти такрористеҳсолии субъектҳои 

соҳаи кишоварзӣ таҳқиқ шуда, назарияи муаллифӣ пешниҳод гардид. 

Дар баробари ин, 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;

- механизмҳои муосири қарздиҳӣ ва принсипҳои ташаккулёбии 

молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ коркард гардиданд. Дар ин 

қисмат мо тавассути механизмҳои мавҷудаи дастгирии қарзӣ ва 

молиявии сохторҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ба таври пайдарҳамӣ 

муттаҳидсозии фишангҳои маъмурӣ ва бозориро дар робита ба 

иштирокчиёни раванди сармоягузорӣ пешниҳод намудаем;

- тавассути нишондиҳандаҳои маҷмӯӣ (макроиқтисодӣ) ва соҳавӣ 

таъмини вазъи истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ ба субъектҳои 

кишоварзии Тоҷикистон баҳогузорӣ карда шуда, натиҷаҳои мусбию 

манфии он дар раванди истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии субъектҳои 

кишоварзӣ ошкор карда шуданд;

- муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва таҳқиқ гардидааст. Барои ҳалли ин 

муаммоҳо пешниҳод мегардад, ки дар раванди танзими давлатии соҳаи 

кишоварзӣ ва муносибатҳои байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
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кишоварзӣ бояд фишангҳои махсуси молиявӣ таҳия гардад, то ки дар 

чаҳорчӯбаи принсипи бозорӣ муаммоҳо ҳалли худро ёфта тавонанд;

- самтҳои асосии сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон коркард гардидаанд. Илман собит карда шуд, ки сиёсати 

давлатии қарзии кишоварзӣ таҳияи консепсияи илмии ташкили 

муносибатҳои қарзӣ, муқаррар намудани мақсадҳо дар соҳаи қарздиҳии 

кишоварзӣ ва чораҳои амалии татбиқи онҳоро дар бар мегирад;

- модели математикии рушди захираҳои молиявию қарзӣ ва 

истифодаи онҳо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия карда шудааст. Дар ин ҷо, 

аз нуқтаи назари математикӣ собит карда шуд, ки агар дар соли 2030 

ҳаҷми истифодаи маблағгузориҳои буҷети давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ 

ба 1257,73 млн. сомонӣ ва бақияи амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо 

ба 8494,1 млн. сомонӣ баробар шавад, пас ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ ба 52511,85 млн. сомонӣ баробар мегардад.

Навгонӣ ва мувофиқати диссертатсия ба ихтисоси интихобшуда. 

Навигарӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот ба бандҳои Шиносномаи ихтисосҳои 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 

- Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мувофиқат мекунанд.

Ҳолатҳои асосҳои таҳқиқоти анҷомдодашуда дар 11 мақолаи илмӣ 

бо ҳаҷмӣ 6,2 ҷузъи чопӣ, аз он ҷумла 5-тои он дар маҷаллаҳои 

тақризшавандае, ки аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва КОА Федератсияи Россия эътироф гардидаанд, аз чоп 

баромаданд. Дар ин мақолаҳои илмӣ ақидаҳои илмии муаллиф ва 

принсипҳои асосии таҳқиқот нишон дода шудаанд.

РУЙХАТИ МАҚОЛАҲИ ЧОПШУДА АЗ РӮИ МАВЗУЪ:
А) Мақолаҳое, ки дар паёмҳои эътирофгардидаи КОА чоп шудаанд:

1. Давлатов Н.А. Роҳҳои тадбиқ ва баландбардории самаранокии 

олотҳои қарзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ [Матн] / Н.А. Давлатов //
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Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - 

иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2021. № 3. Қисми II. С. 35-47.

2. Давлатов Н.А. Таҳлили вазъи молиявию қарзии таъмини 

талаботҳои субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон [Матн] / Н.А. Давлатов 

// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - 

иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2021. № 4. С. 104-111.

3. Давлатов Н.А. Усулҳои пардохти хизматрасонии қарзи давлатӣ дар 

замони муосир [Матн] / Н.А. Давлатов, М.Н. Ҳусайнов // Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва 

ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2020. № 2. С. 42-46.

4. Давлатов Н.А. Механизм ва принсипҳои ташаккули низоми 

молиявию қарзии субъектҳои хоҷагии қишлоқ [Матн] / Н.А. Давлатов // 

Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - 

иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ-Душанбе, 2020. № 6. С. 122-128.

5. Давлатов Н.А. Муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии бахши 

аграрӣ дар шароити муосир[Матн] / Н.А. Давлатов // Ахбори академияи 

миллии илмҳои Тоҷикистон, бахши ахбори илмҳои иқтисодӣ. Душанбе, 

2021. - №4. С.145-150.

б) Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:

6. Давлатов Н.А. Механизми мукаммалгардонии таъмини 

институтсионалии молиявию қарзии корхонаҳои кишоварзӣ [Матн] / 

Н.А. Давлатов // Маводи конфренсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ 

дар мавзӯи: «Масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди 

иқтисодиёти миллӣ» ш., (5 октябри соли 2021). - Душанбе, - С. 129-133.

7. Таҳлили вазъи муосири низоми молиявӣ дар шароити пандемияи 

СОУГО-19 [Матн] / Н.А. Давлатов // Маводи семинари ҷумҳуриявии 

илмӣ-амалӣ Бахшида ба Рӯзи кормандони мақомоти молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар мавзӯи: «Танзими молиявии иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ», (7-уми декабри соли 2021). -

Душанбе, - С. 102-111.
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8. Такмили самтҳои асосии сиёсати давлатии қарзи дар соҳаи 

кишоварзӣ [Матн] / Н.А. Давлатов // Маводи семинари ҷумҳуриявии 

илмӣ-амалӣ Бахшида ба Рӯзи кормандони мақомоти молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар мавзӯи: «Танзими молиявии иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ», (7-уми декабри соли 2021). - 

Душанбе, - С. 166-170.

9. Давлатов Н.А. Тадқиқотҳои назариявию амалӣ оид ба танзими 

молиявию иқтисодии иқтисодиёт [Матн] / Н.А. Давлатов, А.Х. 

Абдуллоев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар 

мавзӯи: «Танзими андозию, буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар шароити муосир», (11 майи соли 2019). - Душанбе, - С. 78-86.

10. Давлатов Н.А. Маблағгузории буҷети ҷумҳуриявӣ ба соҳаи 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Н.А. Давлатов, М.Н. 

Ҳусайнов // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар 

мавзӯи: «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар шароити муосир». -Душанбе, 2019. - С. 284-287.

11. Давлатов Н.А. Механизм ва ҳолати назорати давлатии молиявии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Н.А. Давлатов, М. С. Ғиёсова // Маводи 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи: «Танзими 

андозию, буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 

муосир, (11 майи соли 2019). - Душанбе, - С. 38-43.

Коркарди диссертатсия. Х,олатҳои асосии диссертатсия дар якчанд 

конфренсияҳои илмию амалии байналмиллалӣ ва ҷумҳуриявӣ баромад 

карда шудааст.

Дар ҷаласа иштирок доштанд 25 нафар, аз онҳо бо ҳуқуқи 

овоздиҳӣ 24 нафар, аз онҳо бо ихтисоси диссертатсияи муҳокимагардида 

д.и.и., профессор 4 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 24 нафар, 

«муқобил» - нест, «бетараф»- нест, суратҷаласаи №5, аз 08.12.2021с.
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ҚАРОР КАРДА ШУД:

Диссертатсияи унвонҷӯ Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзӯи: 

«Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию 

қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти 

пулӣ ва қарз бо назардошти ислоҳи камбудиҳо ба зинаи навбатӣ тавсия 

карда шавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи якҷояи кафедраи молия ва суғурта, 

кафедраи идоракунии молияи давлатӣ аз 08.12.2021, суратмаҷлиси №5 

қабул гардидааст.
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