
ХУЛОСАИ
комиссияи ташхиси Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-ООЗ-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Саидова Миҷгона 
Ҷамшедовна дар мавзуи «Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои 
саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - молия, муомилоти 
пулӣ ва қарз пешниҳод шудааст.

1. Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Саидова Миҷгона 
Ҷамшедовна дар мавзуи «Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои 
саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муҳим ва актуалӣ буда, таҳқиқоти 
илмии ба анҷом расида дониста шуда, меҳнати ихтисосмандонаи 
аспирант ба шумор меравад, ки он ҳалли муаммоҳои афзалиятноки 
илмй-назариявӣ, ташкилӣ-методии фаъолияти маблағгузорӣ дар соҳаи 
кластерҳои саноатӣ, инчунин муайян намудани омилҳои таъсиррасон 
(дохилию берунӣ) ба рушд ва ташаккули кластерҳои саноатиро дар бар 
гирифтааст. Таҳқиқоти илмӣ масъалаҳои маблағгузорӣ ба кластерҳои 
саноатӣ ва инфрасохтори он дар Тоҷикистон, ки ба дигар кардани механизми 
низоми андозситонӣ дар корхонаҳои саноатӣ, ҷоннок намудани фаъолияти 
бозори фондӣ барои васеъ намудани имкониятҳои ҷалби захираҳои молиявии 
корхонаҳои саноатӣ ва тавлиди гуногуншаклии раванди ҷалби 
сармоягузориҳо алоқаманданд, асоснок карда шудаанд.

Яке аз мушкилоти ҷиддии рушд накардани кластерҳои саноатӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунӣ норасоии шадиди 
маблағгузорӣ барои эҳтиёҷоти навсозии истеҳсолот ва коркарди 
маҳсулотҳои нимтайёри саноатӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, танзими дурусти 
кластерҳои саноатӣ дар соҳаи саноати мамлакат вазъи заминаи 
истеҳсолӣ-техникии корхонаҳоро беҳтар намуда, рақобатпазирии онҳоро 
дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ меафзояд. Зимнан, таъмини рушди 
устувори кластерҳои саноатӣ танҳо дар сурате имконпазир мегардад, ки 
мушкилот дар танзими фаъолияти маблағгузорӣ бартараф карда шавад, 
зеро танҳо фазои мусбати мусоид ба афзоиши рақобатпазирии молҳои 
ватанӣ ва самаранокии иқтисодиёт мусоидат мекунад.

2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31,32 ва 33 - и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. 
Натиҷаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар таҳияи ҳуҷҷатҳои 
стратегӣ ва татбиқи ҳадафи стратегии саноаткунонии босуръат ва 
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барномаҳои амалинамоии он, метавонанд мавриди истифодаи васеъ 
қарор дода шаванд.

Диссертатсияи пешниҳодшуда яке аз самтҳои таҳқиқшаванда дар 
соҳаи молия ва қарз ба шумор меравад, ки он бо забони давлатӣ омода 
ва таҳия гардидааст.

3. Мавзуъ ва мазмуни диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 
08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз, ки вобаста аз он ба Шӯрои 
диссертатсионӣ 6В.КОА-003 аз руи ихтисоси 08.00.07 - Молия, 
муомилоти пулӣ ва қарз ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода 
шудааст, мувофиқат менамояд. Ҳамзамон, таҳқиқот ба талаботи 
Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25-уми 
ноябри соли 2021, таҳти №9 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 16 мақолаи илмй, аз ҷумла 6 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо ҳаҷми 6 
ҷ.ч.) ба табъ расонида шудаанд ва ҳамаи онҳо ба мазмун ва мундариҷаи 
диссертатсия алоқаманд мебошанд. Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, 
хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикоси худро ёфтанд. 
Теъдоди маводи чопшуда ба банди 34 ва 35-уми тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ ва мувофиқ мебошад.

5. Дар диссертатсияи Саидова М.Ҷ. истифодаи мавод бидуни 
иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба 
расмият дароварда шуданд, ки аз риоя шудани банди 37-и тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар диссертатсия ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Саидова 
М.Ҷ. маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла дар бораи корҳои аз тарафи 
аспирант чоп нагардидаанд, мавҷуд нест.

Мутобиқи банди 61-и Низомномаи шӯрои диссертатсионӣ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 - юми июни соли 2021, 
таҳти №267 тасдиқ гардидааст, инчунин тибқи бандҳои 67, 69, 74-75- и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ гардидаас, ба ӯҳда 
гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Саидова Миҷгона Ҷамшедовна дар мавзуи 
«Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии
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Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 
рӯи ихтисоси 08.00.07 - молия, муомилоти пулӣ ва қарз ба Шӯрои 
диссертасионии бВ.КОА-ООЗ-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои ҳимоя қабул карда шавад.

- Комиссияи ташхиси Шӯрои диссертатсионӣ пешниҳод менамояд, 
ки муқарризони расмии диссертатсияи мазкур шахсони зерин тайин 
карда шаванд:

- Шарипов Баҳром Маҳмудович - доктори илмҳои иқтисодӣ, 
сарходими илмии Инситути иқтисод ва демографияи Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон;

- Алиқулов Алишер Раимбердиевич - номзади илмҳои иқтисодӣ, 
дотсенти кафедраи система ва технологияҳои иттилоотии Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон.

2. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия Донишгоҳи 
славиянии Россия ва Тоҷикистон тайин карда шавад.

3. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад. Барои чопи 
автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, , 
аъзои Шӯрои диссертатсионй А/Ду Қодирзода Ф.Б.
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Аъзоёни комиссиж^^
доктори илмҳои икт.н 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

Низомова Т. Д.

Султонов З.С.
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