
Тақризи
роҳбари илмй ба рисолаи номзадии Саидова Миҷгона Ҷамшедовна дар 
мавзӯи: «Маблағгӯзории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм, аз 
руйи ихтисоси: 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод 
шудааст

Саидова Миҷгона Ҷамшедовна соли 2015 ба аспирантураи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуд. Ҳангоми иҷрои кори илмии 
худ, дараҷаи баланди мустақилиятро дар ҷамъоварӣ, омузиш ва интихоби 
асарҳои тадқиқотчиёне, ки ҷабҳаҳои назариявии кори мазкурро тадқиқ 
намудаанд нишон дод. Ҳангоми иҷрои рисола ва таҳия намудани 
мақолаҳо барои чоп Миҷгона Ҷамшедовна, масъулияти баландро нишон 
дод, ки ин ба у имконият дод 1 монографияи илмӣ, 20 мақолаҳои илмӣ аз 
аз чоп барорад, аз ҷумла 3 мақола дар маҷалаҳои тақризшаванда. Аз соли 
2014 то ҳол дар вазифаи ассистенти кафедраи молия ва суғуртаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолияти омӯзгорӣ ва роҳбарии худро 
давом дода истодааст. Сатҳи дониш ва методҳои омӯзиши ассистент 
Саидова М.Ҷ. ба стандартҳои таҳсилоти олӣ мувофиқат мекунад. 
Саидова М.Ҷ. дар самти фаъолияти илмӣ низ масъулият дошта, ҳамасола 
бо маърӯзаҳо дар конфронсҳои илмӣ-тадқиқотии ҷумҳуриявӣ ва 
байналхалқӣ иштирок менамояд. Ҳангоми кор бо диссертатсия унвонҷӯ 
худро ҳамчун тадқиқотчии илмии ташкилотчӣ, сари вақт иҷрокунанда ва 
масъулиятшинос нишон дода тавонист, ки ин ба у имконият дод, 
натиҷаҳои аз таҳқиқоти диссератасионӣ ба дастомадаро ҳаматарафа 
таҳлил ва шарҳ диҳад, истифода бурдани методҳои зарурии тадқиқотиро 
мустақилона муайян ва асоснок намуда тавонист.

Мубрамияти мавзӯи интихобгардидаи тадқиқоти диссертатсионии 
Саидова М.Ҷ. аз он бармеояд, ки маблағгӯзории ташаккул ва рушди 
кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маркази диққати 
Ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дошта, ба талаботҳои бандҳои зерини феҳристи 
Шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти ҶТ аз руйи ихтисоси 
08.00.07 - Молия, муомилоти пул ва қарз: б. 1.9. Таъминоти молиявии 
эҳтиёҷоти такрористеҳсолкунии васеъ; 2.14. Маблағгузории равандҳои 
сармоягузорӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; 3.20. Сарчашмаҳои 
маблағгузории субъектҳои хоҷагидорӣ, проблемаҳои муносибкунонии 
сохтори сармоя; 3.21. Механизми молиявии такрористеҳсолкунии васеъ, 
гардиш ва ҷойивазкунии сармоя; 3.22. Ташаккули системаи самараноки 
молиякунонии лоиҳавӣ ва барномавӣ; 3.25. Молияи равандҳои 
инвеститсионӣ ва инноватсионй, афзорҳои молиявии сармоягузорӣ, 
мувофиқат менамояд.

Аз гуфтаҳои боло хулоса намудан мумкин аст, ки асосноккунии 
таҳқиқотҳои илмӣ-назариявии маблағгӯзории ташаккул ва рушди 
кластерҳои саноатй, коркарди самтҳои афзалиятноки маблағгӯзории 
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рушди кластерҳои саноатӣ ва пешниҳоди модели вобастагии рушди 
босуботи иқтисодӣ аз ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ, аҳамияти 
баланди назариявию амалӣ дошта, мубрамияти тадқиқотро тасдиқ 
менамояд, ки барои ҳалли ин муаммоҳо равиши илмӣ-асоснокро тақозо 
менамояд.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки рисола сохтори мантиқии хуб дошта, мақсад 
ва вазифаҳо дуруст тарҳрезӣ шуда, бо забони илмии фаҳмо омода 
гардида, пешниҳод ва таклифҳои муаллиф илман асоснок таҳия 
гардидаанд. Дастовардҳои назариявӣ ва аналитикии муаллиф арзиши 
баланди илмӣ доранд. Бандҳои навгониҳои илмӣ, моҳияти тадқиқотро 
кушода, дар худ иқтидори зиёди илмӣ ва амалию методологӣ дошта, 
арзиши баланди кори мазкурро тасдиқ менамоянд. Қайд кардан зарур аст, 
ки натиҷаҳои муҳими назариявию методологии дар диссертатсия 
мавҷудбуда, таклифу хулосаҳо, равишҳои асосие, ки дар рафти таҳияи 
рисола омодашуда ва то таклифҳои амалии ба мақомотҳои идораи 
давлатӣ расонидашуда, метавонанд дар тезонидани ташаккул ва рушди 
кластерҳои саноатро дар рушди иқтисодиёти миллӣ мусоидат намоянд.

Дар баробари инҳо, диққати махсусро меарзад, ҷабҳаҳои мусбии 
кори иҷрогардида, ки мантиқи он бо тартиби зерин сохта шудааст:

- Навгонии илмии таҳқиқот аз коркарди консепсияи назариявию 
амалии маблағгӯзории ташаккул ва рушди кластерикунонии соҳаи 
саноат, инчунин пешниҳоди модели фаъолнамоии сарчашмаҳои ташаккул 
ва рушди кластерикунонии саноат аз ҳисоби таъмини заминаҳои мусоид 
барои рушди корхонаҳои саноатии кишвар иборат мебошад.

Дастовардҳои илмии нисбатан муҳиме, ки муаллиф мустақиман ба 
онҳо ноил гардида, ба ҳимояи ошкоро пешниҳод мешавад, аз инҳо 
иборатанд:

Таҳаввулоти назариявии танзими кластерикунонии саноат таҳлил 
гардида, дар ин асос омилҳои гузариши иқтисодиёти Тоҷикистон ба навъи 
инноватсионии рушд дар асоси кластерҳои саноатии инноватсионӣ 
муайян карда шуда, маънододи муалифӣ оид ба кластерҳо, кластерҳои 
инноватсионӣ пешниҳод гардида, омилҳои боздоранда ва 
мусоидаткунандаи маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуданд;

1. Тавсияҳои методологӣ оид ба такмили механизми 
маблағгӯзории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ муайян карда 
шуда, шароит ва имкониятҳо, пайдарпайии методии ташкилу 
дастгирии минбаъдаи молиявии рушди кластерҳои инноватсионӣ таҳия 
шуда, мушкилотҳои корхонаҳои саноатиии инноватсионӣ ва субъектҳои 
фаъолияти иқтисодии Тоҷикистон ошкор гардида, таклифҳо оид ба 
ҳавасмандгардонии рушди манбаъҳои маблағгузории ғайрибуҷетии 
ташкили кластерҳо, пешниҳод карда шуданд;

2. Мавқъеи рақобатпазирии кластерҳо дар бозори ҷаҳонӣ 
муқаррар шуда, таҷрибаи мавқеъи афзалиятноки саноат дар ИМА ва 
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саҳми технопаркҳо дар ташаккули кластерҳо дар Япония ошкор карда 
шуда, нақши бартариятҳои зиёди кластерҳо нисбати дигар ширкатҳо дар 
таҷрибаи ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон муайян карда шуд. Тамоюли зиёдшавии 
маблағҳои сармоягузории дохилию хориҷии ташаккули кластерикунонии 
саноат муайян гардида, раванди зиёдшавии корхонаҳои саноатии нав, 
зиёдшавии ҷойи кории нав, ки заминаи ташаккули кластерҳои саноатии 
дорои сикли пурраи истеҳсолот мегарданд ошкор гардида, ҷалби маблағи 
сармоягузорӣ 200 млн долл. ИМА, аз ҳисоби ширкати Чинӣ муайн шуд, 
ки дар баззаи ин корхонаҳо заминаи хуби ташаккули кластерҳо дар 
кишвар имконпазир аст;

3. Зарурияти тағъирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» бо дарназардошти ташаккул ва рушди 
кластерҳо, муайян шуда, дар соҳаи саноат то ҳол мавчуд набудани ягон 
санадҳои стратегӣ ва барномаҳои давлатӣ дар самти ташаккули 
кластерикунонии саноатӣ, мавҷудияти зиёда аз 20 барномаҳои рушди 
Соҳаҳои саноат ва маблағгузории онҳо, ошкор гардида, диққати сусти 
корхонаҳои ватанӣ ба афзалиятҳои стратегии технологӣ муайян шуда, 
тавсияҳо барои ҳавасманд кардани сармоягузориҳои хусусии венчурӣ ва 
ташаккули бозори сармояи венчури ва гайраҳо пешниҳод карда шуд. 
Тамоюлҳои рушди баъдисаноатии кишварҳои абарқудрат, қафомонии 
кишвари мо аз ин дастовардҳо, зиёдшавии вобастагии иқтисоди миллии 
мо аз онҳо ошкор шуда, имкониятҳои васеъи ташаккули кластерҳои 
саноатии инноватсионӣ аз ҳисоби корхонаҳои содиротӣ муайян шуда, 
омилҳои ташаккули кластерҳо дар соҳаи анъанавӣ, соҳаҳои босуръат 
рушдёбанда ва инноватсионӣ муқаррар карда шуд;

4. Вазифаҳои умумӣ оид ба такмили механизми маблағгузории 
ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон ошкор гардида, 
муайн карда шуд, ки барои ташкили кластерҳои рақобатпазири саноатӣ, 
аз рӯи ҳисобҳои оптимистии мутахассисон, аз 8 то 10 сол, аз рӯи 
пешгӯиҳои пессимистӣ - аз 12 то 25 солро дар бар гирифта, барои ташкили 
як кластери санаотии инноватсионӣ дар Тоҷикистон 154 млн. сомонӣ ва 
барои ташкили як макротехнология 20 млрд. долл. ИМА зарур аст;

5. Қонунияти ба таври назаррас камтар гаштани нақши давлат 
ошкор гардида, хусусиятҳои фарқкунандаи барномаи комлексии рушди 
кластерҳои саноатӣ, муқаррар карда шуда, муайян карда шуд, ки омезиши 
афзалияту таваҷҷуҳ ба принсипҳои рақобат бояд дар доираи 
маблағгӯзории ташаккул, рушд ва татбиқи сиёсати кластери саноатӣ дар 
Тоҷикистон ба вазифаҳои муҳимтарин табдил гардад;

6. Фишанги молиявии механизми маблағгузории ташкили 
кластерҳои инноватсионӣ ва механизми алтернативии ташаккули 
кластерҳои саноатӣ таҳия гардида, зарурияти диверсификатси 
сарчашмаҳои дастгирии молиявии иштирокчиёни кластерҳои 
инноватсионӣ ошкор шуда, муайян карда шуд, ки афзоиши микдори 
корхонаҳои саноатӣ боиси афзоиши дигар омилҳо гардида, вобастагии 

з



зичи омилҳои мазкур дар байни якдигар муқаррар карда шуд. Муайян 
карда шуд ки барои ба нишондиҳандаҳои пешгӯишуда расидан, дар 
кишвар бояд Стратегия, консепсия ва дигар шароитҳои меъёриву ҳуқуқӣ, 
маблағгӯзори ва инфрасохторӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳои 
саноатии инноватсионӣ муҳайё карда шаванд.

Вобаста ба гуфтаҳои боло, таваҷҷуҳи махсусро равишҳои муаллифи 
рисола оид ба таҳлили муаммоҳои ҷойдошта ва имкониятҳои ҳал 
намудани онҳо ишғол менамояд.

Хулоса ва пешниҳодҳо ҷиҳати истифодаи илмию амалӣ асоснок ва 
мутобиқ омода шудаанд. Дар маҷмуъ рисола аҳамияти кифояи илмӣ ва 
назаривию амалиро дорост ва кори илмӣ-тадқиқотии баитмомрасида дар 
сатҳи муҳокимаи аввалия ба ҳисоб меравад.

Рисолаи номзадии Саидова Миҷгона Ҷамшедовна дар мавзӯи: 
«Маблағгӯзории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм, аз руйи 
ихтисоси: 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод шудааст, 
кори мустақилона анҷомдода, мантиқӣ ва дар ҳамин сатҳи муҳокима ба 
итмомрасидаи илмӣ-квалификатсионӣ буда, арзиши баланди илмӣ дошта, 
барои муҳокима ва ҳимояи минбаъда дар Шурои диссертатсионии 
мувофиқ ҷиҳати сазовор гардидан ба дараҷаи илмии номзади илми 
иктисодӣ аз руи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз 
пешниҳод мегардад.

Роҳбари илмӣ, 
академики АБН ФР, д.и.и., профессор, 
мудири кафедраи молия ва суғуртаи ДМТ

Имзои Иброҳимзода И.Р.-ро тасдиқ менамо^ 
Сардори Раёсати кадрҳо ва КМ-иД МТЙ7;<7Т;
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Иброҳимзода И.Р.

Тавқиев Э.Ш.
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