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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Диссертатсия дар мавзӯи «Маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар кафедраи молия ва 

суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Дар рафти иҷрои диссертатсия Саидова Миҷгона Ҷамшедовна 

аспиранти кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 

шумор мерафт.

Саидова Миҷгона Ҷамшедовна соли 2015 ба ҳайси аспиранти 
кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуд.

Имтиҳонҳои номзадиро аз фанҳои таърих ва фалсафаи илм, забони 

хориҷӣ бо баҳои хуб ва ихтисосро бо баҳои аъло супоридааст.
Роҳбари илмӣ доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Иброҳимзода 

Илҳомуддин Раҷабали мебошад.

Мавзӯи диссертатсияи Саидова Миҷгона Ҷамшедовна дар ҷаласаи 

якҷояи кафедраи молия ва суғурта, идоракунии молияи давлатӣ ва 
кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон аз 08-уми декабри соли 2021, суратҷаласаи №5 муҳокима 
гардид.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсия дар мавзӯи «Маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» чунин 

хулосаҳо бароварда шуд:

1. Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Диссертатсияи Саидова Миҷгона 

Ҷамшедовна дар мавзӯи «Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои 

саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба масъалаҳои мубрами муосири илми 

иқтисодӣ бахшида шудааст, ҳамзамон бо забони илмӣ навишта шуда,
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тадқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад, мақсад ва вазифаҳои диссертатсия 
иҷро гардида, пешниҳод ва хулосаҳо асоснок гардидаанд.

2. Иштироки шахсии аспирант дар гирифтани натиҷаҳое, ки дар 
диссертатсия пешниҳод кардааст. Диссертатсия натиҷаи тадқиқоти шахсии 
аспирант 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.

3. Дараҷаи таҳқиқоти анҷомдодашуда. Дар кори илмӣ вобаста ба 
вазифаҳои ҳалшаванда усулҳои зерини тадқиқ: иқтисодӣ-оморӣ, ҳисобӣ- 
конструктивӣ, абстрактӣ-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 саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди 

иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор 

дода шудаанд. Ҳангоми иҷрои таҳқиқоти диссертатсионӣ маълумоти 

омори расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маводҳои расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави 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.

Навигариҳои илмии таҳқиқот. Навгонии илмии тадқиқоти 

диссертатсионӣ дар он хулоса меёбад, ки аз ҷониби муаллиф нақшаи 

кластерҳои саноатӣ дар рушди соҳибкории ватанӣ, ҳам аз ҷиҳати 
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назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ омӯхта шуда, дастурҳо ва хулосаҳое, ки 

инъикоскунандаи навигарии илмӣ мебошанд ба як шакли муайян 

дароварда шудаанд:
табиати иқтисодии қисмҳои таркибии кластерҳои саноатӣ 

возеҳу равшан кушода шудааст;

•/ заминаҳои методии рушди кластерҳои саноатӣ баъд аз ба даст 

овардани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 

шудааст, ки ҳар як сарчашмаи маблағгузоришаванда вобаста ба вазъи 

рушди иҷтимоию иқтисодӣ баҳогузорӣ гардидаанд;

усулҳои муосири фаъолияти кластерҳои саноатӣ асоснок 

гардида, дар баробари ин механизмҳои муосири идоракунӣ дар давлатҳои 

рӯбатараққӣ пешниҳод карда шудааст;

вазъи имрӯзаи фаъолият ва рушди кластерҳои саноатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардида, омилҳои афзоиш ёфтани 

соҳибкории хурду миёна муайян ва пешниҳод карда шудааст;

омилҳои таъсиррасоне, ки ба афзоиши корхонаҳои саноатии 

давлатӣ оварда мерасонад, илман асоснок гардида ва вобаста ба 

хусусиятҳои таъсиррасонияшон аз ҷониби муаллиф фишангҳои 

пешгирикунанда пешниҳод гардидааст;

роҳҳои мукаммалсозии сиёсати дастгирии соҳибкории ватанӣ ва 

рушди кластерҳоии саноатӣ пешниҳод гардида ва муҳиммияти ҳар як 

назария дар алоҳидагӣ тарҳрезӣ гардидааст;
•/ роҳҳои самаранок истифодабарии воситаҳои буҷетӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида ва муҳиммияти ҳар як назария 

дар алоҳидагӣ тарҳрезӣ гардидааст.
Алоқамандии мазмуни диссертатсия бо интихоби ихтисос. 

Диссертатсияи Саидова М.Ҷ. дар мавзӯи: «Маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - 

Молия, муомилоти пулӣ ва қарз.
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Навгонӣ ва мувофиқати диссертатсия ба ихтисоси интихобшуда. 
Навигарӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот ба бандҳои Шиносномаи ихтисосҳои 
КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - 
Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мувофиқат мекунанд.

4. Ҳолатҳои асосҳои таҳқиқоти анҷомдодашуда дар 9 мақолаи 

илмӣ бо ҳаҷмӣ 3,5 ҷузъи чопӣ, аз он ҷумла 3-тои он дар маҷаллаҳои 
тақризшавандае, ки аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътироф гардидаанд, аз чоп баромаданд. Дар ин мақолаҳои 
илмӣ ақидаҳои илмии муаллиф ва принсипҳои асосии таҳқиқот нишон 
дода шудаанд.

РӮЙХАТИ МАҚОЛАҲОИ ЧОПШУДА АЗ РӮИ МАВЗӮЪ:
А) Мақолаҳое, ки дар паёмҳои эътирофгардидаи КОА чоп шудаанд:

1. Саидова М.Ҷ. Асосҳои методии ташаккули иттиҳодияҳои кластерӣ 

// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

ҷамъиятӣ. - Душанбе: 2019. - №10.-С.25-31;

2. Саидова М.Ҷ. Хусусиятҳои рушди устувори минтақа дар доираи 

ташаккули иттиҳодияҳои кластерӣ // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. №2 (259) 2020. саҳ. 87-95

3. Саидова М.Ҷ. Таҳаввулоти назариявии ташаккули иттиҳодияҳои 

кластерӣ //Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯза» №3(71) 2020 . саҳ. 128-140.
Б) Мақолаҳои интишоршуда дар дигар маҷаллаҳо:

1. Саидова М.Ҷ. Ташаккул ва рушди механизми инноватсияи кластери 

саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии 

илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба 

ҷашнҳои “30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва 
“Бистсолагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 

соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)” Душанбе -2021. саҳ.44-46.

2. Саидова М.Ҷ. Соҳибкорӣ ва ҳалли мушкилотҳои он дар 

шароити муосир// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - назариявӣ 
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дар мавзӯи «Рушди устувори муносибатҳои пулию қарзӣ ҳамчун омили 
пешравии босуръати бахши воқеии иқтисод» (бахшида ба ҷашни 25- 
солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе- 2016. 
саҳ. 154-159).

3. Рушди саноати истеҳсолӣ масолеҳи сохтумонӣ дар иқтисодиёти 

мамлакат // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар 
мавзӯи «Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии 

таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (ш.Душанбе, 7-уми 
ноябри соли 2018).

4. Дастгири ва мукаммалгардонии фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби 
давлат // Маводи конфронси байналмиллалии илмию-амалӣ дар мавзӯи: 
«Рушди сайёҳӣ ҳамчун омили пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии 
Тоҷикиетон: вазъи муосир ва дурнамои он» (Душанбе, 30-юми июни соли 
2018. саҳ. 220-222).

5. Мушкилоти соҳибкории инфиродӣ дар асоси патент // Маводи мизи 
гирд дар мавзӯи: «Сиёсати молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

(Душанбе, 7-уми декабри соли 2017-2018. саҳ. 45-49).
6. Реализации образовательного процесса в сфере инновационного 

предпринимательства // Маводи мизи гирд дар мавзӯи: «Сиёсати молиявию 
қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 7-уми декабри соли 2017-2018. 

саҳ. 85-88).
Коркарди диссертатсия. Ҳолатҳои асосии диссертатсия дар якчанд 

конфренсияҳои илмию-амалии байналмилалӣ 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» - 25 нафар, «муқобил» - 
нест, «бетараф»- нест, суратҷаласаи №5, аз 08.12.2021с.
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ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи аспирант Саидова М.Ҷ. дар мавзӯи 

«Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон » барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 

рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз бо назардошти 

ислоҳи камбудиҳо ба зинаи навбатӣ тавсия карда шавад;

2. Диссертатсияи аспирант Саидова М.Ҷ. дар мавзӯи 

«Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» барои баррасй ва муҳокима дар Шӯрои олимони факултет 

иҷозат дода шавад.
Хулосаи мазкур дар ҷаласаи якҷояи кафедраи молия ва суғурта, 

кафедраи идоракунии молияи давлатӣ ва кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо 
ва соҳибкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 08-уми декабри соли 
2021, суратмаҷлиси №5 қабул гардидааст.
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н.и.и., дотсенти кафедраи 
молия ва суғуртаи ДМТ
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