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молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзуи «Роҳҳои 

таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз 
пешниҳод карда шудааст, дар кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Давлатов Наврӯз Амиршоевич аз соли 2020 ба ҳайси унвонҷӯи 
кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.

Тибқи қарори Шурои олимони факултети молиявию иқтисодии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 30-юми январи соли 2020 суратмаҷлиси 
№6 мавзӯи диссертатсияи унвонҷӯ Давлатов Н.А., бо номи «Роҳҳои таъмини 
субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» зери роҳбарии д.и.и., профессор Хушвахтзода Қ.Х. тасдиқ 
карда шудааст.

Мавзуи диссертатсияи илмии Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар 
ҷаласаи кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 24- 
уми январи соли 2020, суратмаҷлиси №5, муҳокима ва тасдиқ шудааст.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи илмӣ 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 мавзуи «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо 
захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мавзуи рӯзмарраи 
шароити муосир буда, дар сатҳи баланди илмӣ навишта шудааст. Ҳамзамон, 
бо забони илмӣ ва шевои тоҷикӣ навишта шуда, таҳқиқоти анҷомёфта ба 
ҳисоб меравад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳияи равишҳои методӣ ва 
тавсияҳои амалӣ оид ба беҳтар намудани таъминоти субъектҳои соҳаи 
кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад.



Навгонии илмии таҳқиқот натиҷаҳои илмии зерин ба ҳисоб мераванд:
Навгонии илмии таҳқиқот 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 кишоварзй 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 
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 кишоварзй 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.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.
Ҳамаи давраҳои иҷроиши нақшаи кори илмӣ, таҳияи мавзӯъ, 

асосноккунӣ ва мубрамияти он, мақсади гузошташуда ва иҷрои вазифаҳо аз 
ҷониби муаллиф ба анҷом расонида шудааст. Дар ҷараёни 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 таҳқиқот дар шакли хулоса ва 
пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмӣ интишор гардидааст.

Натиҷаҳои ҷудогонаи таҳқиқотро бо озмоишҳо, саҳеҳии маълумотҳо, 
ҳаҷми кофии маводи таҳқиқот, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва 
мақолаҳо собит карда шудааст. Хулосаву тавсияҳо ба таҳлили илмии 
натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва амалӣ асос ёфтаанд.

Усулҳои таҳқиқот усулҳои диалектикӣ оид ба мавзӯи таҳқиқот 
ташкил медиҳад, ки омӯзиши пайдарҳамии муносибатҳои молиявӣ ва 
қарзиро дар инкишоф ва бо ҳам алоқамандӣ таъмин мекунанд. Дар кори 
илмӣ чун анъана усулҳои умуми илмӣ истифода шудаанд, ба монанди, 
абстраксияи илмӣ, таҳлили мантиқӣ, синтез. Ба сифати усулҳои махсус 
истифода шудаанд: таърихӣ, системавӣ, комплексӣ, гурӯҳбандӣ, моделронӣ, 
муқоисавӣ, индексӣ, монографӣ ва ғайра.

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро дар амиқ намудани 
методологияи иқтисодӣ-молиявӣ ва таҳлили институтсионалии захираҳои 
молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ, муайянсозии ҷанбаҳои муҳими 
танзими истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ ва коркарди консепсияи 
рушди он дар оянда, инъикос меёбад. Хулоса ва пешниҳодҳои бадастомада 
таҳқиқоти мавҷударо дар соҳаи истифодаи захираҳои молиявию қарзии 
бахши кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра сохта, метавонанд ба пояи 
низоми фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, ки ба рушди самараноки иқтисоди 
миллӣ равона карда шудааст, ворид карда шаванд.

Навгониҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талаботҳои шаҳодатномаи 
КОА- назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - 
Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мутобиқат мекунад.

Доир ба мавзуи таҳқиқоти дисссертатсионӣ 15 мақолаи илмӣ дар 
ҳаҷми 6,2 ҷузъи чопӣ (дар яккамуаллифӣ ва ҳаммуаллифӣ) нашр гардидааст, 
ки 7-тои он дар маҷаллаҳои илмии тавсияшудаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп гардидаанд.
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Дар ҷаласа иштирок доштанд 20 нафар, аз онҳо бо ҳуқуқи овоздиҳӣ 18 
нафар, аз онҳо бо ихтисоси диссертатсияи муҳокимагардида д.и.и., 
профессор 3 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” - 18 нафар, “муқобил” - 
нест, “бетараф” - нест.
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1. Диссертатсияи Давлатов Н.А. дар мавзуи «Роҳҳои таъмини 

субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 
рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод 
гардидааст, ба талаботҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.
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