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Диссертатсия дар мавзӯи «Баландбардории ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар кафедраи молия ва суғуртаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Дар рафти иҷрои диссертатсия Розиев Диловар Астанақулович 
аспиранта кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 
шумор мерафт.

Розиев Диловар Астанақулович соли 2014 ба ҳайси аспиранта шуъбаи 
ғоибонаи кафедраи молияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуд.

Имтиҳонҳои номзадиро аз фаннҳои забони хориҷй, таърих ва 
фалсафаи илм бо баҳои хуб дар соли 2015 ва имтиҳони ихтисосро бо баҳои 
аъло соли 2021 супоридааст.

Роҳбари илмй: доктори илмҳои иқтисодй, профессор Файзуллоев 
Машраб Қурбоналиевич мебошад.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсия дар мавзӯи «Баландбардории 
ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» чунин 
хулосаҳо бароварда шуд:

1. Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Диссертатсияи Розиев Диловар 
Астанақулович дар мавзӯи «Баландбардории ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабуки Ҷумҳурии.Тоҷикистон» ба масъалаҳои мубрами муосири илмй 
иқтисодӣ бахшида шудааст, ҳамзамон бо забони илмй навишта шуда, 
тадқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад, мақсад ва вазифаҳои диссертатсия 
иҷро гардида, пешниҳод ва хулосаҳо асоснок гардидаанд.

2. Иштироки шахсии унвонҷӯ дар гирифтани натиҷаҳое, ки дар 
диссертатсияи пешниҳод кардааст. Диссертатсия натиҷаи тадқиқоти шахсии 
унвонҷӯ ба шумор меравад. Ақидаҳои илмй, коркарди назариявию 
методологй, ки нақши худро дар илми иқтисодй мегузоранд, ба муаллифи 
диссертатсия дахл дорад. Ҳамаи корҳои иҷрогардида аз ҷониби муаллиф 
мустақилона амалй гардида, дар онҳо ҳолатҳои асосй ва натиҷаи тадқиқот 
инъикос гардидаааст.

3. Дараҷаи таҳқиқоти анҷомдодашуда. Дар кори илмй вобаста ба 
вазифаҳои ҳалшаванда методҳои зерини таҳқиқ истифода бурда шудаанд:



иқтисодӣ-оморӣ, ҳисобӣ-конструктивй, абстрактй-мантиқй, таҳлили оморй, 
мушоҳидаи шахсии муаллиф ва ғайраҳо.

Ба сифати заминаи иттилоотй таҳқиқоти монографй, коркардҳои 
олимони ватанй ва хориҷй, натиҷаҳои корҳои марказҳои илмй-тадқиқотии 
молиявӣ, маводи конфенренсияҳои илмй-амалии байналмилалй ва 
ҷумхуриявй, маълумоти воқеию омории гирдовардаи муаллиф, инчунин 
маводи ВАО ва Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Ҳангоми иҷрои 
таҳқиқоти диссертатсионй маълумоти омори расмии Агентии омори назди 
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои расмии Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи солонаи мақомотҳои 
давлатӣ, инчунин тавсияҳои муассисоти илмии мамлакат ва маводи меъёрй- 
маълумотй оид ба баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи 
саноати сабуки Ҷумурии Тоҷикистон истифода бурда шуданд.

Навигариҳои илмии тадқиқот. Навгонии илмии таҳқиқот аз 
асосноксозии назариявии баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ ва 
коркарди тавсияҳои амалӣ доир ба такмили рушди фаъолити корхонаҳои 
саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. Натиҷаҳои назарраси 
таҳқиқоти диссертатсионй. ки дорой навгонии илмӣ мебошанд, инҳоянд:

1. Моҳияти табиати иқтисодии сармоягузорй ва фаъолияти 
сармоягузорй дар соҳаи саноати сабук, инчунин муайян намудани омилҳои 
таъсиррасон (дохилию берунй) ба ҷолибияти сармоягузорй пешниҳод 
гардида, илман исбот шудааст, ки сармоягузорй ҳамчун омил метавонад 
барои ба азнавсозии иқтидорҳои истеҳсолй. зиёдшавии ҷойҳои нави корӣ. 
афзоиши шуғли аҳолй, пастшавии нархи молҳо ва афзудани сифати онҳо. 
баланд гардидани рақобатпазирии молҳои истеҳсоли дохилй. ки дар ниҳояти 
кор метавонад ба беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолй ва нуфузи 
кишвар дар ҷомеи ҷаҳонӣ мусоидат намояд.

2. Таъсири назарраси ҷанбаҳои институтсионалй ва низоми 
қонунгузории кишвар ба раванди бехдошти ҷолибияти сармоягузорй дар 
пояи таҳияи маҷмӯи чорабиниҳои давлатй оид ба пешниҳоди имтиёзҳои 
андозӣ, қарзҳои буҷетӣ ва таъмини бехатарии корхона ҷиҳати беҳтар 
намудани фазой сармоягузорй дар соҳаи саноати сабук бо мақсади ҷалби 
сармоягузориҳои дарозмуддат муайян карда шудаа

3. Дар асоси тахдили маҷмӯи нишондиҳандаҳои базавӣ ва иловагй 
тамоюлҳои рушди соҳаи саноати сабук ва вобастагии байниҳамдигарии 
иштирокчиёни бозори маҳсулоти саноатй муайян карда шудаанд.

4. Тавассути нишондиҳандаҳои маҷмӯй (макроиқтисодй) ва соҳавй 
вазъи раванди сармоягузорй ба соҳаи саноати сабук баҳогузорӣ карда шуда, 
муаммоҳои асосии баландбардории ҷолибияти сармоягузорй ба соҳаи мазкур 
ошкор карда шудаанд.

5. Рохҳои ҷалби сармоягузорй ба саноати сабук ва инфрасохтори он 
дар Тоҷикистон, ки ба дигар кардани механизми низоми андозситонй дар



корхонаҳои саноати сабук, ҷоннок намудани фаъолияти бозори фондӣ барои 
васеъ намудани имкониятҳои ҷалби захираҳои молиявии корхонаҳои саноати 
сабук ва тавлиди гуногуншаклии раванди ҷалби сармоягузориҳо 
алоқаманданд, асоснок карда шудаанд.

6. Тавассути модели математикии арзёбии ҷалби сармоягузориҳои 
мустақими хориҷӣ ва истифодаи он дар соҳаи саноати сабуки Тоҷикистон то 
давраи соли 2030 коркард гардид, натиҷаи модел нишон дод, ки ҳангоми ба 
1% афзудани сармоягузориҳои мустақими хориҷй ба соҳаи саноати коркард, 
шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагй ба 0,2% меафзояд.

Алоқамандии мазмуни диссертатсия бо интихоби ихтисос.
»

Диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович дар мавзӯи «Баландбардории 
ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - 
молия, муомилоти пулӣ ва қарз, муфофиқат мекунад..

Навгонӣ ва нигоҳдории диссертатсия ба ихтисоси интихобшуда. 
Навигарй ва натиҷаҳои таҳқиқот ба бандҳои Шиносномаи ихтисосҳои КОА 
назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - молия, 
муомилоти пулй ва қарз мувофиқат мекунанд.

4. Ҳолатҳои асосҳои таҳқиқоти анҷомдодашуда дар 22 мақолаи илмй 
бо ҳаҷмӣ 6 ҷузъи чопй, аз он ҷумла 6-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандае, 
ки аз тарафи КОА назди Президента 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.
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Коркарди диссертатсия. Ҳолатҳои асосии диссертатсия дар якчанд 
конфренсияҳои илмию-амалии байналмиллалӣ ва ҷумҳуриявӣ баромад карда 
шудааст.

Дар ҷаласа иштирок доштанд 30 нафар. аз онҳо бо ҳуқуқи овоздиҳӣ 25 
нафар, аз онҳо бо ихтисоси диссертатсияи муҳокимагардида д.и.и., профессор 
2 нафар. Натиҷаи овоздиҳй: «тарафдор» - 25 нафар, «муқобил» - нест. 
«бетараф»- нест, суратҷаласаи №3, аз 20.10.2021с.

, ҚАРОР КАРДА ШУД:
Диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович дар мавзӯи 

«Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи 
ихтисоси 08.00.07 - молия, муомилоти пулй ва қарз бо назардошти ислоҳи 
камбудиҳо ба ҳимояи минбаъда тавсия карда шавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи якҷояи кафедраи молия ва суғурта ва 
кафедраи идоракунии молияи давлатии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 
20-уми октябри соли 2021, суратмаҷлиси №3 қабул гардидааст.
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