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ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМ
Парвандаи аттестатсионии №

Қарори шурои диссертатсионӣ аз 15.09.2022, №16
Барои сазовор донистани 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.
Диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович дар мавзуи 

«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 санаи 28-уми майи соли 2022, суратҷаласаи № 08 аз тарафи Шӯрои 
диссертатсионии 6В.КОА-003, дар назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳриДушанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ 17), ки он дар асоси фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2021 таҳти №349 
ташкил гардидааст, барои ҳимоя қабул карда шуд.

Розиев Диловар Астанақулович, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
21-уми январи соли 1991, дар ноҳияи Темурмалик таввалуд шудааст. 
Соли 2008 ба Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон ба факултети 
молиявию иқтисодӣ, ихтисоси молия ва қарз, дохил шуда, онро соли 2013 
бо дипломи аъло хатм намудааст.

Аз сентябри соли 2013 то ҳол ба ҳайси ассистенти кафедраи молия 
ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Тӯли солҳои 2014-2019 ба ҳайси аспиранти шуъбаи ғоибонаи 
аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар кафедраи молия 
таҳсил намудааст. Диссертатсия дар кафедраи молия ва суғуртаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро карда шудааст.

Роҳбари илмй:
Файзулло Машраб Қурбоналй - доктори илмҳои иқтисодӣ, 

профессор, ректори Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон
Муқарризони расмӣ:

-Бобоҷонов Даврон Дадаҷонович - доктори илмҳои иқтисодӣ, 
профессор, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон;



- Тошматов Маҳмуд Неъматович - номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. 
профессор, академики АМҶТ, Муовини аввал-муовини ректор оид ба 
таълим ва идораи сифати таҳсилоти Донишгоҳи технологии Тоҷикистон.

Муассисаи тақриздиҳанда - кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва 
соҳибкории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, дар 
тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби н.и.и. муаллимаи калон 
Урунбоева Н.А. навишта шуда, аз тарафи раиси ҷаласа н.и.и., дотсент 
Нуриддинов С.З. имзо гардида, дар ҷаласаи васеи кафедраи иқтисоди 
корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон аз 23-юми июни соли 2022, суратҷаласаи №11 баррасӣ 
гардида, аз тарафи Ректори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Абдуалимзода Ҳ.А. 9- 
уми августи соли 2022 тасдиқ шудааст.

Дар хулосаи додашуда ба диссертатсияи Розиев Диловар 
Астанақулович дар мавзӯи “Баландбардории ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ҳамчун кори илмию таҳқиқотии 
мустақил ва ба анҷом расида дониста шуда, ба талаботи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рисолаҳои номзадӣ, ки бо 
“Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” муқарар шуда ва бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 
тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он, Розиев Д.А., барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисод аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - 
Молия, муомилоти пулӣ ва қарз сазовор мебошад. Автореферат ва 
корҳои илмии нашршудаи довталаби дараҷаи илмӣ пурра мундариҷаи 
асосии диссертатсияро инъикос менамояд. Хулосаи мусбат додашудаи 
муассиса, аз тарафи муқарриз н.и.и., дотсент Нуриддинов С.З - дотсенти 
кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии 
молия ва иқтисоди Тоҷикистон имзо шудааст. Довталаби дарёфти 
дараҷаи илмӣ 22 интишороти илмӣ, аз ҷумла, 6 адад дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда мебошад.

Муҳимтарин интишороти муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия:
А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои эътирофгардидаи КОА-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:
[1-М]. Розиев, Д.А. Масъалаҳои ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] I Д.А. Розиев, М.Қ. 
Файзулоев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 
Душанбе, 2021. -№2(36). С.249-258.

[2-М]. Розиев, Д.А. Таҳлили макроиқтисодии вазъи ҷолибияти 
.сармоягузорӣ дар саноати нассоҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.А.



Розиев, М.Қ. Файзулоев //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2020. - №2/4(215). -С. 
114-120.

[3-М]. Розиев, Д.А. Нақши ҷолибияти сармоягузорӣ дар ҷалби 
сармоягузорони иқтисодиёти миллӣ [Матн] / Д.А. Розиев // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 
ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2019. -№3. -С. 95-98.

[4-М]. Розиев, Д.А. Нақши сармоя ва ҷалби сармоягузорӣ ба 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоқикистон [Матн] / Д.А. Розиев // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 
ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2017. -№2/10. -С. 100-103.

[5-М]. Розиев, Д.А. Самтҳои афзалятноки рушди суғурта дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармояи хориҷӣ ба ин соҳа [Матн] / Д.А. 
Розйев, М.Н. Ҳусайнов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе, 2017. - №2/4(215). -С. 
49-51.

[6-М]. Розиев, Д.А. Проблемаҳои хусусигардонии моликияти 
давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар 
ин самт [Матн] / Д.А. Розиев, Ю.Ф. Ғафорзода // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 
Душанбе: Сино, 2016. -№ 2/8(215). -С. 29-32.

Б) Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:
[7-М]. Розиев, Д.А. Нақши баҳодиҳии умумии ҷолибияти 

сармоягузории корхона дар ҷалби сармоягузорон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Матн] /Д.А. Розиев // Маводи семинари илмию амалӣ дар 
мавзӯи: “Масъалаҳои такмилдиҳии низоми андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” (5 майи соли 2020). -Душанбе, 2020. -С. 74-79.

[8-М]. Розиев, Д.А.Назарияи ҷолибияти сармоягузорӣ ва 
гурӯҳбандии омилҳои ба он таъсиркунанда [Матн] /Д.А. Розиев // 
Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-назарявӣ дар мавзӯи: “Танзими 
андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 
муосир” (11 майи соли 2019). -Душанбе, 2019. -С.203-212.

[9-М]. Розиев, Д.А. Таҳлили вазъи ҷалби сармоягузориҳо ба 
иқтисодиёти миллӣ (Дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) [Матн] /Д.А. 
Розиев // Маводи конфронси байналмилали илмӣ-амали дар мавзӯи 
“Масоили мубрами ташаккулдиҳии ҷомеаи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамои инкишоф” (15 майи соли 2018). - 
Душанбе, 2018. -С.248-251.



[10-М]. Розиев, Д.А. Хусусиятҳои мусбӣ ва манфии сармоягузории 
хориҷӣ дар ҶТ [Матн] /Д.А. Розиев, Ф. Сабурзода // Маводи конфронси 
байналмилали илмию-амалӣ дар мавзӯи: “Рушди саёҳи ҳамчун омили 
пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъи муосир ва 
дурнамои он” (30 июни соли 2018). -Душанбе, 2018. -С. 165-170.

[11-М]. Розиев, Д.А.Проблемаҳои ташкили иқлими сармоягузории 
коғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] /Д.А. Розиев // 
Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи 
«Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини 
амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (7 ноябри соли 2018). - 
Душанбе, 2018. -С. 142-145.

[12-М]. Розиев, Д.А. Нақши сармоягузориҳои хориҷӣ дар 
иқтисодиёти имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зарурияти ҷалби он 
[Матн] /Д.А. Розиев // Маводи мизи гирд дар мавзӯи: “Сиёсати молиявию 
қарзии Ҷумҳурии Токикистон: натиҷаҳо ва дурнамо” (7.12.2017 с.). - 
Душанбе, 2018. -С. 75-78.

[13-М]. Розиев, Д.А. Тараққиёти робитаҳои берунаи иқтисодӣ, 
шаклҳои асосӣ ва усулҳои ҷалби сармояи хориҷӣ [Матн] /Д.А. Розиев, 
М.Н. Ҳусайнов // Маводи конфронси апрелӣ дар мавзӯи: “Стратегияи 
миллии рушди ҶТ барои давраи то соли 2030: назария ва амалия” (22-24 
апрели соли 2017). -2017. -С. 70-73.

[14-М]. Розиев, Д.А. Зарурият ва нақши сиёсати сармоягузорӣ дар 
иқтисодиёт [Матн] /Д.А. Розиев, М.Н. Ҳусайнов// Маводи конфронси 
байналмилали илмию-амалӣ дар мавзӯи: “Масоили баҳисобгирӣ, 
таҳлил, аудит, омор, кибернетикаи иқтисодӣ дар шароити рушди 
инноватсионии иқтисод” (5-6 майи соли 2017). -2017. -С. 179-182.

[15-М]. Розиев, Д.А. Таъсири сиёсати андозӣ ба фаъолияти 
соҳибкорӣ дар чорчӯбаи Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё [Матн] / Д.А. 
Розиев // Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи: 
“Сиёсати буҷетӣ-андозии Тоҷикистон дар иқтисоди кушод” (20-21 майи 
соли 2016). -Душанбе, 2016. -С.193-196.

[16-М]. Розиев, Д.А. Тамоюли ҷалб кардани сармоягузориҳои 
хориҷӣ [Матн] /Д.А. Розиев // Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ- 
амалӣ дар мавзӯи: “Мукамалгардонии системаи андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давраи муосир” (25 октиябри 2016). -Душанбе, 2016. -С. 
124-129.

[17-М]. Розиев, Д.А. Сиёсат оид ба идораи сармояҳои воқеӣ ва 
молиявӣ [Матн] /Д.А. Розиев // Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ- 



амалӣ дар мавзӯи: “Проблемаҳои такмили низоми андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” (24 январи соли 2015). -Душанбе, 2015. -С. 126-128,

[18-М]. Розиев, Д.А. Такмили ислоҳот дар соҳаи соҳибкорӣ [Матн] / 
Д.А. Розиев, М.Н. Ҳусайнов // Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ- 
амалӣ дар мавзӯи: “Проблемаҳои такмили низоми андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” (24.01.2015 с.). -Душанбе, 2015. -С. 124-126.

[19-М]. Розиев, Д.А. Особенность роль государства в ведение 
предпринимательской деятелности [Текст] / Д.А. Розиев, 3. 
Шоимардонова // Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар 
мавзӯи: “Финансы учет и аудит: проблеми и перспективы развития в РТ” 
(30 апреля 2015г). -Душанбе, 2015. -С.91-100.

[20-М]. Розиев, Д.А. Нақши лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар рушди 
иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.А. Розиев // 
Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи: “Ҳукумати 
электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳолат ва дурнамои инкишоф” (10- 
11 ноябри 2015). -Душанбе, 2015. -С. 183-186.

[21-М]. Розиев, Д.А. Баъзе масъалаҳои иҷозатномадиҳӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] /Д.А. Розиев // Маводи конференсияи 
ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи: “Муаммоҳои коркардабароӣ ва 
амалисозии стандартҳои миллӣ мутобиқи Стандартҳои байналмилалии 
ҳисоботи молиявӣ” (19-20-уми декабри 2014). -Душанбе, 2015. -С.297-299.

[22-М]. Розиев, Д.А. Проблемаҳои идоракунии қарзи берунии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.А. Розиев // Маводи конференсияи 
ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи: “Дигаргунсозиҳои механизми 
молиявию қарзӣ ва нақши он дар таъмини рушди иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” (23-25 ноябри соли 2013). -Душанбе, 2013. -С. 172-176.

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шуданд:
1. Наимов Б.Қ. - номзади илмҳои идтисодӣ, дотсент., мудири 

кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи Давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав, бо чунин эродҳо:

а) . Ба ҳолати муосири ҷалби сармоягузорӣ дар шароити Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва муайян намудани тамоюлҳои рушди он дар автореферат 
қисман баҳо дода шудааст;

б) . Дар автореферат баъзе хатогиҳои имлоӣ ва техникӣ дида 
мешаванд.
2. Бобоев Н.М. - н.и.и., сармуалими кафедраи молия ва андози МДТ 
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” бо чунин 
эродҳо:



а) . Барои хубтар гардидани сифати автореферат зарур аст, ки расмҳои 1 
ва 2 шарҳи бештар дода шаванд ва нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 аз нав 
таҳлил карда шаванд;
б) . Дар ҷадвали 3, ки динамикаи истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук 
нишон дода шудааст, хубтар мегардид, агар ин нишондиҳанда вобаста 
ба минтақаҳои кишвар гурӯҳбандӣ карда мешуд;
3. Мамадалиев Ф.С. - н.и.и., дотсент, муовини директори департамент 
сардори шуъбаи сиёсати қурби асъори департаменти идораи захираҳои 
байналмиллалӣ ва сиёсати қурби асъори Бонки миллии Тоҷикистон, бо 
чунин эродҳо:

а) . Дар параграфи якуми боби якум ҷанбаҳои назариявии оид ба 
моҳияти иқтисодии сармоягузорӣ ва ҷолибияти он таҳқиқ шуда, ақидаи 
олимони ватанӣ ва хориҷиро инъикос намудааст. Хуб мешуд, агар 
муаллиф дар қатори нуктаи назари мактабҳои иқтисодӣ боз пайдарҳам 
ақидаҳои баҳсталаби олимони ватанӣ ва хориҷиро ҷой намду дар он ҷо 
нисбати мавзуи тадқиқот фикру ақидаҳои худро устуворан озод баён мекард. 
(саҳ. 10, ҷадвали 1.);.

б) . Қисман вохурдан ба хатогиҳои имлоӣ.
4. Набиев Т.Т. - д.и.и. профессори кафедраи молияи давлатӣ ва 

иқтисоди миллии Академияи идоракунии давлатии назди Призиденти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо чунин эродҳо:

а). Агар муалиф андозаи оптималии соҳаи саноати сабукро дар 
шароити пандемия Соу1с1-19 муайян менамуд кор мазмунан беҳтар 
мегашт ва инчунин дар автореферат баъзе хатогиҳои имлои грамматикӣ 
ва техники ба назар мерасад.

5. Қудратзода П.К. - номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. дотсент, 
муовини Ректор оид ба таълим ва идораи сифати таҳсилоти Донишгоҳи 
давлатии Данғара, бо чунин эродҳо:

а) . Дар автореферат (саҳ. 19) механизми фаъолияти сармоягузорӣ 
дар соҳаи саноати сабуки Точикистон оварда шудааст (расми 3), ки 
моҳияти онро пурра ошкор намекунад;

б) . Дар автореферат дар баъзе ҷойҳо хатогиҳои имлоӣ ва услубӣ 
дида мешавад.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, қисме аз эродҳо хусусияти тавсиявӣ 
доранд.

Интихоби муқарризони расмӣ бо пешниҳоди комиссияи ташхисии 
Шурои диссертатсионӣ бо назардошти мавҷудияти салоҳият ва мавқеи 
устувор дар доираи таҳқиқи масъалаҳои молия, муомилоти пулӣ, қарз ва 
ҷалби сармояи хориҷӣ, мавҷудияти интишорот дар соҳаи мазкур ва



қобилияти баҳодиҳӣ ба аҳамияти илмию назариявии диссертатсия, 
ҳамчунин бо розигии шахсии онҳо барои пешниҳоди тақриз асоснок 
карда шудааст.

Интихоби муассисаи тақриздиҳанда бо он асоснок карда шудааст, 
ки Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар самти 
илми дахлдор ҳамчун муассисаи шинохташуда ба ҳисоб рафта, қодир аст, 
ки арзиши илмӣ ва амалии диссертатсияро муайян намояд.

Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 
дарёфти дараҷаи илмй дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмй:

ҷанбаҳои назариявӣ - методологй ва ташкилии омӯзиши 
корҳои илмии намояндагони мактабҳо ва равияҳои гуногун дар соҳаи 
ташаккулдиҳӣ ва амалисозии сиёсати муосири сармоягузорӣ, ҷанбаҳои бунёдӣ 
оид ба рушди муносибатҳои молиявию иқгисодӣ, инчунин натиҷаи 
таҳқиқотҳои монографӣ ва интишороти илмӣ вобаста ба мавзӯи 
таҳқиқот ташкил медиҳанд.

усулҳои гуногуни таҳияи диалектикӣ оид ба мавзӯи 
таҳқиқотшаванда, омӯзиши пайдарҳамии муносибатҳои молиявӣ ва 
сармоягузориҳоро дар инкишоф ва боҳамалоқамандӣ таъмин карда 
метавонад. Дар кори илмӣ, чун анъана усулҳои умумиилмӣ истифода 
шудаанд, ба монанди, абстраксияи илмӣ, таҳлили мантиқӣ, синтез. Ба 
сифати усулҳои махсус, усулҳои материализми таърихӣ, системавӣ, 
комплексӣ, гурӯҳбандӣ, моделронӣ, муқоисавӣ, индексӣ, монографӣ ва 
ғайра истифода шудаанд.

дар натиҷаи гузаронидани таҳлили низоми амалкунандаи 
саромоягузорӣ, методикаи ягонаи ташаккули таҳлил ва баррасии 
раванди ҷолибияти сармоягузорӣ вобаста ба соҳаи саноати сабук таҳия 
карда шуда, дар шаклҳои баҳогузории ҷузъӣ ва умумӣ пешниҳод 
гардидаанд;

таҳқиқи омилҳои дохилӣ ва берунии ҷолибияти сармоягузорӣ ба 
соҳаи саноати сабук коркард карда шуда, модели математикии арзёбии 
ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва истифодаи он дар соҳаи саноати 
сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 таҳия гардид, ки ҳангоми ба 
1% афзудани сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард, 
шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба 0,2% меафзояд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти мазкур бо он асоснок карда 
мешавад, ки:

таҳқиқоти гузаронидаи довталаби дараҷаи илмӣ ба 
масъалаҳои баланд бардоштани нерӯи захираҳои молиявӣ ба воситаи таъмини 
ҷолибияти сармоягузорӣ, танзим давлатии ҷолибияти сармоягузории 



корхонаҳои саноати сабук ва омилҳои таъсиррасони он, роҳҳои ҷалби сармояи 
хориҷӣ ба соҳаи саноати сабук ва инфрасохтори он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
равона гардидааст. Хулосаҳо ва тавсияҳои таҳияшуда ҳангоми такмили 
ҷанбаҳои назариявӣ - методологӣ ва амалии ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабук истифода гардида, самаранокии онҳо мавриди баррасӣ 
гардидааст.

аҳамияти назариявию методии таҳқиқоти диссертатсионӣ, 
пешниҳодҳои назариявию тавсияҳои амалии илман асоскардашуда оид 
ба ташаккул ва баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати 
сабук ва истифодаи воситаҳои самараноки дигар захираҳои молиявии 
муваққатан озод, татбиқи амалии шаклҳои он муҳимияти диссертатсия, 
интихоби мавзуъ ва самти корро муайян мекунад.

вобаста ба предмети таҳқиқот усулҳои абстраксияи илмӣ, 
усули меъёрӣ, усули коэффитсиентҳо ва моделсозии математикӣ аз рӯйи 
зерсохтори нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, таҳлил ва синтез, 
индуксия ва дедуксия - барои такмили баландбардории ҷолибияти 
сармоягузории саноати сабук истифода гардидаанд.

асоснок шудааст, ки сармоягузорӣ ҳамчун омил метавонад 
барои азнавсозии иқтидорҳои истеҳсолӣ, зиёдшавии ҷойҳои нави корӣ, 
афзоиши шуғли аҳолӣ, пастшавии нархи молҳо ва афзудани сифати онҳо, 
баланд гардидани рақобатпазирии молҳои истеҳсоли дохилӣ ва дар ниҳояти 
кор ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва нуфузи кишвар дар ҷомеи 
ҷаҳонӣ мусоидат менамояд.

- исбот карда шудааст, ки ҷанбаҳои институтсионалӣ ва низоми 
қонунгузории кишвар ба раванди бехдошти ҷолибияти сармоягузорӣ дар пояи 
таҳияи маҷмӯи чорабиниҳои давлатӣ оид ба пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ, 
қарзҳои буҷетӣ ва таъмини бехатарии корхона ҷиҳати беҳтар намудани фазои 
сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук бо мақсади ҷалби сармоягузориҳои 
дарозмуддат таъсири назаррас доранд.

Баҳодиҳии саҳеҳии натиҷаҳои таҳқиқот ошкор менамояд, ки:
назария дар асоси муқаррароти эътирофшудаи илми иқтисодӣ 

дар самти ҷолибияти сармоягузории саноати сабук, таҳқиқи 
нишондиҳандаҳо ва омилҳои таъсиррасон, аз рӯи методология ба 
асарҳои олимони иқтисодшинос, аз ҷумла иқтисодчиёни хориҷию 
ватанӣ, ки ба таҳқиқи баландбардории ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омӯзиши нишондиҳандаҳои 
он машғул шудаанд, мувофиқ мебошад.

назарияиҳои асосӣ ва таҳлилҳо бо маводҳои дастурҳо, 
Пайёмҳои солонаи Президенти кишвар, ки ба ин масъала бахшида 



шудаанд, барномаҳо ва Стратегияҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
корҳои илмии бунёдии олимони ватанӣ, инчунин муҳаққиқони 
мамлакатҳои хориҷа, дар шакли ташаккули консепсияҳо нишо дода 
шудааст. Дар диссертатсия як қатор санадҳо ва меъёрҳои ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои конфронсҳои илмӣ-амалӣ, 
монографияҳо ва дигар маводҳои дар матбуоти даврӣ нашршуда, 
захираҳои иттилоотии Интернет, инчунин коркардҳо аз ҷониби муаллиф 
истифода шудаанд.

истифодаи ғояи асосии диссертатсия бо таҳлили дастурҳо, 
баромадҳо ва Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ба 
андешаи олимони соҳаи молия ва иқтисод, омӯзиши асарҳои олимони 
ватаниву хориҷӣ дар самти таҳқиқоти гузаронидашудаи муаллиф 
асоснок шудааст.

коркарди тавсияҳои илмӣ оид ба рушди ҷараёни навоварӣ 
имконияти пешрафти иқтисодиро таъмин намуда, барои таъмини сатҳи 
баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабук дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Саҳми шахсии унвонҷӯ аз коркарди тавсияҳои назариявӣ ва 
амалӣ оид ба ҷолибияти сармоягузорӣ ба саноати сабуки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои соҳа иборат мебошад. Дар 
заминаи ҷамъбастнамоиҳои назариявӣ, таҳлил ва пешниҳоди тавсияҳо 
методикаи таъмини ҷолибияти сармоягузории саноати сабук кор карда 
баромада шудааст. Натиҷаҳои ҷудогонаи таҳқиқоти дисертатсиониро 
ҳангоми коркардабарории муқаррароти назариявӣ ва методологӣ оид ба 
мукамалгардонии заминаҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан бамаврид 
мебошад.

- Муқаррароту хулосаҳо ва нуктаҳои муҳими диссертатсия дар 
конференсияҳо ва семинарҳои ҷумҳуриявию байналмиллалӣ, семинару 
конфронсҳои дохилидонишгоҳии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ироа 
гардидаанд. Бештари мақолаҳои муаллифи рисола дар солҳои 2014 - 
2021 дар маводи конференсияҳои илмию амалии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон рӯи чоп омадаанд.

- натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии муаллиф дар амалия татбиқ 
карда шудаанд (Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 марти соли 2022, № 10-727; Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон аз 18 феврали соли 2022 №81/1);



- муқаррароти асосии диссертатсия дар 22 мақолаҳои илмӣ дар 
ҳаҷми умумии 6 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла 6 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои 
илмии тавсияшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нашр гардидааст.

- натиҷаҳои асосии таҳқиқоти гузаронидашуда дар конференсияҳои 
илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявие, ки дар Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тӯли солҳои 2013-2022 баргузор гардидаанд, аз ҷониби 
муаллиф ба тариқи маърӯза баён гардидаанд.

Дар ҷаласа Шӯрои диссертатсионии 6П.КОА-003 аз санаи 15.09.2022 
қарор қабул карда шуд, ки ба Розиев Диловар Астанақулович дараҷаи 
илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, 
муомилоти пулӣ ва қарз дода шавад.

Дар рафти овоздиҳии пинҳонии Шӯрои диссертатсионӣ аз “15” 
нафар аъзои умумии шӯро “14” нафар, аз он ҷумла “5” нафар доктори 
илм аз рӯи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда иштирок доштанд. 
Аз “14” нафар аъзои шӯрои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта, 
овоз доданд: тарафдор “14” нафар, зид - нест, бюллетени беэътибор - 
нест.

Раиси Шӯрои диссертатсионй,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профеесору- 4 « ' ' ‘ — Хушвахтзода Қ.Х. 
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