
Ректори Доц^йй
сТасдиқ мекунам»

Трҷикистон
д.и.и.,

2022 с.

Хулосаи
ҷаласаи ғайринавбатии Шурои олимони факултети 

молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Диссертатсияи Саидова Миҷгона Ҷамшедовна дар мавзӯи 

“Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ, 

аз руйи ихтисоси: 08.00.07 -Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод 

карда шудааст, дар кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.
Саидова Миҷгона Ҷамшедовна солҳои 2015-2019 ба ҳайси 

аспиранти шуъбаи ғоибона дар шуъбаи аспирантураи Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон таҳсил намудааст.
Тибқи қарори Шурои олимони факултети молиявию иқтисодии 

ДМТ аз 25-уми феврали соли 2015 суратмаҷлиси №6 мавзуи 

диссертатсияи Саидова М.Ҷ. дар мавзӯи «Маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» зери роҳбарии 

д.и.и., профессор Иброҳимзода И.Р. тасдиқ карда шудааст.

Мавзуи диссертатсияи илмии Саидова Миҷгона Ҷамшедовна дар 

ҷаласаи кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 

08-уми декабри соли 2021, суратмаҷлиси №5 муҳокима гардидааст.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи илмӣ дар мавзуи 

“Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” чунин хулосаҳо бароварда шуд:

Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Диссертатсияи Саидова Миҷгона 

Ҷамшедовна дар мавзӯи «Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои 
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саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба масъалаҳои мубрами муосири 

илмӣ иқтисодӣ бахшида шудааст, ҳамзамон бо забони илмӣ навишта 

шуда, тадқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад, мақсад ва вазифаҳои 

диссертатсия иҷро гардида, пешниҳод ва хулосаҳо асоснок гардидаанд.
Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ коркард ва муайян намудани 

роҳу афзалиятҳои маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Навгонии илмии таҳқиқот натиҷаҳои илмии зерин ба ҳисоб 
мераванд:

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:

1. 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;

2. 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 инноватсионй таҳия шуда, мушкилотҳои 

корхонаҳои саноатиии инноватсионй ва субъектҳои фаъолияти 

иқтисодии Тоҷикистон ошкор гардида, таклифҳо оид ба 

.ҳавасмандгардонии рушди манбаъҳои маблағгузории ғайрибуҷетии
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ташкили кластерҳо, пешниҳод карда шуданд;

3. Мавқъеи рақобатпазирии кластерҳо дар бозори ҷаҳонӣ муқаррар 

шуда, таҷрибаи мавқеъи афзалиятноки саноат дар ИМА ва 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;

4. 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;

5. 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, 
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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;

6. Қонунияти ба таври назаррас камтар гаштани нақши давлат 

ошкор гардида, хусусиятҳои фарқкунандаи барномаи комлексии рушди 

кластерҳои саноатй, 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;

7. 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 саноатй боиси афзоиши дигар омилҳо гардида, вобастагии 

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 ҳуқуқй, 

маблағгӯзори ва инфрасохторӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ муҳайё карда шаванд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.
Диссертатсия натиҷаи таҳқиқоти илмии мустақилона мебошад. Дар 

ҳама марҳилаҳои диссертатсия, иҷрои нақшаи таҳқиқот, асосноккунӣ, 
ҷамъ ва коркарди маводи назариявӣ ва методӣ муаллиф мустақилона 

фаъолият намудааст. 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.
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Натиҷаҳои ҷудогонаи таҳқиқотро метавон мустақиман зимни 

таҳияи кластерҳои саноатӣ, маблағгузорӣ ва рушди кластерҳои саноатӣ 

мавриди истифода қарор дод. Баъзе аз муқаррароти илмию методии 
диссертатсияро ҳангоми хондани лексия аз фанҳои “Молия”, 

“Фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС”, “Саноати сабук” истифода бурдан 
имконпазир аст.

Усулҳои таҳқиқот. Дар ҷараёни таҳқиқот усулҳои таҳлили 
системавӣ, оморӣ - иқтисодӣ, моделсозӣ, абстрактии мантиқӣ, таҳлилу 
синтез, таҳрсозии риёзиву иқтисодӣ, таҳлилию қиёсӣ ва мушоҳидаҳо 
истифода шудаанд.

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро асарҳои илмии 
олимони ватанию хориҷӣ ташкил медиҳанд, ки дар онҳо масъалаҳои 

назарияи кластерҳои саноатӣ, сармоягузорӣ, маблағгузории ташаккули 

кластерҳои саноати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла саноати сабук 

ба таври амиқ ва ҳамаҷониба таҳқиқ карда шудаанд.
Навгониҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талаботҳои 

шаҳодатномаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 

ихтисоси 08.00.07 - молия муомилоти пулӣ ва қарз мутобиқат мекунад.

Доир ба мавзуи таҳқиқоти дисссертатсионӣ 16 мақолаи илмӣ бо 

ҳаҷмӣ 6 ҷузъи чопӣ, аз он ҷумла 4-тои он дар маҷаллаҳои 

тақризшавандае, ки аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва КОА-и Федератсияи Россия эътироф гардидаанд (дар 
яккамуаллифӣ ва ҳаммуаллифӣ), аз чоп баромаданд.

РУЙХАТИ МАҚОЛАҲИ ЧОПШУДАИ САИДОВА МИҶГОНА 

ҶАМШЕДОВНА
А) Мақолаҳое, ки дар паёмҳои эътирофгардидаи КОА чоп шудаанд:
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1. Саидова М.Ҷ., Иброҳимзода И.Р. 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., Иброҳимзода И.Р. 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., Иброҳимзода И.Р. Таҳаввулоти назариявии 
ташаккули иттиҳодияҳои кластерӣ //Маркази тадқиқоти стратегии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯза» 
№3(71) 2020. саҳ. 128-140.

4. Саидова М.Ҷ., Механизмҳои ташаккули маблағгузории 
кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон //Паёми Донишгоҳи 
давлатии Тиҷорати Тоҷикистон №4/2 (39) 2021 . саҳ. 223-232.

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 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 
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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 
Тоҷикистон: 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).

Қарори Шурои олимон:

1. Диссертатсияи Саидова М.Ҷ. дар мавзуи “Маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ, аз руйи 

ихтисоси: 08.00.07 -Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод 

гардидааст ба талаботҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.
2. Диссертатсияи Саидова М.Ҷ. дар мавзуи “Маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ, аз руйи 

ихтисоси: 08.00.07 -Молия, муомилоти пулӣ ва қарз барои баррасӣ ва 
ҳимоя ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА - 003-и назди ДМТ пешниҳод 
карда шавад.

3. Назорати қарори мазкур ба зиммаи раиси Шурои олимони 
факултет вогузор карда шавад.
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Хулосаи мазкур дар ҷаласаи ғайринавбатии Шурои олимони 
факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 
16-уми феврали соли 2022, суратҷаласаи №7 қабул гардидааст.

Раиси Шурои олимони факултети
молиявию иқтисодии ДМТ 

д.и.и., профессор

Котиби илмии Шурои олимони

Шамсов И.С.

факултети молиявию иқтисодии ДМТ 
доктор РМ), м/к Саъдуллозода С.С.

Мудири кафедраи андоз ва 
андозбандии ДМТ , н.и.и., дотсент Гулов Ш.М.

Мудири кафедраи молия ва 
андозбандии ДБСС, н.и.и., дотсент Алишоев Х.Ҳ.

иекунам’^ж 
ашуъбаи^М

кадрхои ДБС Ҷураев Ш.Н.

15 #

Тасдиқ мекунам, 
Сардори Раёсати кадрҳо 

ва корҳои махсуси ДМТ 

«^х» ___________

Тавқиев Э.Ш.
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