
«Тасдиқ мекунам»

ХУЛОСА
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Рисолаи диссертатсионӣ дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави 
ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СХД1)» дар кафедраи иқтисодиёти 

ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Содиқов Метархон Соқибекович 29 октябри соли 2010 рисолаи 
номзадии худро дар мавзуи «Эффективность развития 

конкурентоспособных форм малого и среднего предпринимательства в

Таджикистане» (на материалах сельскохозяйственных предприятий 

Горно-Бадахшанской автономной области) дар Шурои диссертатсионии 
050.005.01 дар назди Институти иқтисодиёти хоҷагии халқи Академияи 

илмҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон (ҳоло Институти иқтисодиёт ва 
таҳқиқи системавии рушди кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии 
Тоҷикистон) дифоъ намудааст.

Тибқи қарори Шурои олимони Донишгоҳи Давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон аз 27.01.2014, № 7/8.12 рисолаи докторӣ дар 
мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 

ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» 
тасдиқ карда шудааст.

Диссертатсияи Содиқов М.С. дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави 

ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз рӯи ихтисоси 08.00.13 - 
Иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 

иқтисодӣ дар ҷаласаи кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати 



байналмилали аз 5-феврали соли 2022, суратҷаласаи №^7 муҳокима 

гардид.
Дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи илмӣ дар мавзуи «Татбиқи 

манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави 

ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» чунин хулосаҳо бароварда шуд.

Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Рисолаи дисертатсионии Содиқов 
М.С. дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли 
СҲШ)» дар шароити имруза рузмарра буда, дар сатҳи илмӣ навишта 

шуда, таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад.
Мақсади таҳқиқоти диссертатсия муайян намудани равандҳои 

ҳамгироии иқтисодӣ ва татбиқи манфиатҳои иқтисодии ҶТ дар заминаи 

густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ дар шароити 

муосир мебошад.
Вазифаҳои таҳқиқот.
1 .таҳия ва асосноккунии модели нави ҳамгироии иқтисодии 

минтақавӣ дар шароити муосир дар мисоли СҲШ;

2 . ошкор намудани мавқеи СҲШ дар низоми муносибатҳои 

байналмилалии иқтисодӣ ва ҷудо кардани марҳилаҳои асосии ташаккул 

ва рушди ҳамгироии иқтисодии давлатҳои аъзои СҲШ;

З .муайян намудани манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар доираи модели нави ҳамгироии иқтисодӣ;

4 .асоснок намудани СҲШ ҳамчун механизми муҳимтарини танзими 
ҷаҳони бисёрқутбӣ ба воситаи, пеш аз ҳама ҳамкориҳои судманди 
созандагӣ;

5 .таҳлили ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар фазои СҲШ ҳамчун кишвари таъсисдиҳандаи он;

б .муайян намудани имкониятҳои СҲШ ҳамчун модели нави 
ҳамгироии иқтисодӣ дар мубориза бар зидди таҳдидҳои глобалӣ;

7 .ошкор намудани механизмҳои ҳамкориҳои сармоягузорӣ, 

транзитӣ-коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва тиҷоративу иқтисодии СҲШ;



8 .таҳлил намудани ҳамкории иқтисодии Ҷумҳурии Халқии Хитой 

ҳамчун давлати абарқудрати СҲШ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз 

ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон;

9 .муайян намудани манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми 

рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 

Ҳама марҳилаҳои татбиқи нақшаи тадқиқотии диссертатсионӣ бо 

иштироки бевоситаи муаллиф, аз қабили таҳияи мавзӯъ, асоснокӣ ва 

аҳамияти он, ҳадаф ва вазифаҳои кор анҷом дода шуданд. Муаллиф дар 

таҳия ва апробатсияи самтҳои асосии такмили ҳамкориҳои тиҷоративу 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ, ҷамъоварӣ ва 

таҳлили маълумоти оморӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷй ва 

рушди устувори иқтисодӣ дар фазои СҲШ саҳм гузоштааст.

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ бо гузаронидани 

таҷрибаҳо, дақиқии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводи тадқиқотӣ, 

коркарди омории натиҷаҳои тадқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. 

Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаи тадқиқотҳои 

назариявӣ ва таҷрибавӣ карда шудаанд.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсия аз асоснок кардани 

муқаррароти назариявӣ ва методологӣ оид ба рушди босамари 

муносибати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ ва 

таҳияи чораҳои илмӣ ва амалӣ оид ба беҳтар намудани ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд ва созанда бо кишварҳои аъзои СҲШ иборат аст.
Натиҷаҳои асосие, ки унсурҳои навоварии илмии тадқиқотро 

дарбар мегирад, аз инҳо иборатанд:

-дар асоси омузиши консепсияҳои мактабҳои мухталиф ва олимони 
ватаниву хориҷӣ оиди ташаккулёбии ҷараёнҳои ҳамгироии иқтисодӣ 
ақидаи ташаккулёбии модели нави ҳамгироӣ дар заминаи СҲШ ошкор 
мегардад. Назарияҳои гуногун оиди модели мазкур ҷабҳаҳои назариявии 

рушди ҳамгироии иқтисодии байналмилалӣ барои муайян намудани 



нақш ва мақоми он дар рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ 

ва ташаккулёбии ҳамгироии иқтисодӣ имконият медиҳанд, ки самтҳои 
афзалиятнок ва мақсади асосии ҳамгироии иқтисодӣ дар таҳкими 
муносибатҳои мутақобилан судманд исбот гардад;

- навъҳои асосии ташаккул ва рушди ҳамгироии иқтисодии 

кишварҳои СҲШ дар асоси модели нави ҳамгироӣ дар шароити муосир 

муайян карда шудаанд, ки аз марҳилаҳои зерин иборатанд:

а)марҳилаи якум, назар бар шаклҳои классикии ҳамгироии 

минтақавӣ, пеш аз ҳама ба бунёди таъминоти инфрасохтории 

ҳамгироии давлатҳои СҲШ дар заминаи таъсис ва татбиқи 
лоиҳаҳои байналмилалии энергетикӣ ва нақлиётӣ асос меёбад;
б)марҳилаи дуюм, хусусиятҳои модели нави ҳамгироии давлатҳои 
СҲШ-ро дар асоси тавсеаи робитаҳои интегратсионии давлатҳое, 
ки ба бандарҳои байналмилали дастрас нестанд, муайян мекунад 
(надоштани роҳ ба баҳр);
в)марҳилаи сеюм, ки ба тавсеаи робитаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, 
коммуникатсионӣ ва сармоягузории давлатҳои СҲШ асос ёфтааст, 
ташаккули шакли нави муносибатҳои асъориро дар асоси 
ҳисоббаробаркунӣ байни давлатҳое, ки ба гурӯҳи ҳамгироӣ дохил 

мешаванд, ҳисоббаробаркуниҳо бо асъори миллӣ бо таъсири 

бартарии юани чинӣ ва рубли русӣ дар назар дорад;

г)марҳилаи чорум ташаккули фазои ягонаи иқтисодиро ҳамчун 

ҳадафи дарозмуддати иттиҳодияҳои ҳамгироӣ дар доираи СҲШ 

дар бар мегирад.

-методологияи таҳқиқи рушди СҲШ дар заминаи модели нави 

ҳамгироии иқтисодӣ имкон медиҳад, ки манфиатҳои иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили аз бунбасти коммуникатсионӣ 
баромадан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он, таъмини амнияти 

энергетикии кишвар ва татбиқи имкониятҳои бартариятдошта дар 
истеҳсоли энергияи сабз дар минтақаи Осиёи Марказӣ;



- исбот шудааст, ки СҲШ ҳамчун як лоиҳаи ояндаи ҳамгироии 

иқтисодӣ метавонад ба вазъияти ҷаҳон дар низоми муносибатҳои 

байналмилалӣ таъсири мустақим расонад. Аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда 

шудааст, ки манфиатҳои кишварҳои СҲШ, аз он ҷумла Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки имкониятҳои азими ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

доранд, қодиранд ин созмонро ба яке аз механизмҳои муҳимтарини 

танзими ҷаҳони бисёрқутбӣ табдил диҳанд;

- бори аввал таҳлили маҷмӯии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои СҲШ ҳамчун таъсисдиҳандаи яке аз 
кишварҳои асосии ин созмон, ки манфиатҳои онҳо дар раванди 

ҳамгироии иқтисодӣ бартарият доранд, гузаронида шуд. Дар ин замина 

самтҳои асосии тиҷорати мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои СҲШ, аз он ҷумла тавсеаи ҳавзаи он аз ҳисоби қабули 

иштирокчиёни нав, муайян карда шуда, имконияти истифодаи лоиҳаҳои 

энергетикӣ ва инфрасохторӣ дар рушди ҳамкориҳои иқтисодии 

кишварҳои СҲШ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, инчунин 

истифодаи самараноки иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиёти кишвар исбот карда шуданд;

Имкониятҳои модели нави ҳамгироӣ дар мисоли СҲШ барои 

муқовимат ба хатарҳои глобалӣ ба мисли СОУГО-19 аз тарафи 

кишварҳои хурди узви гурӯҳи ҳамгироӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ошкор карда мешаванд. Дар ин замина таъсири тахдиди глобалӣ ба 
кишварҳои ҳавзаи СҲШ ошкор гардида, барои кам намудани зарар 

тадбирҳои зиддибуҳронӣ бо такя ба ҳамкориҳои судманди молиявию 
иқтисодӣ ва муборизаи муштарак дар қаламрави СҲШ, асоснок карда 

шуд. Ошкор гардид, ки пешгирии тахдидҳои глобалии муосир фақат дар 
асоси таҳкими рушди ҳамкориҳои судманди иқтисодии СҲШ 
имконпазир мебошад;

- рушди механизмҳои ҳамкориҳои сармоягузори, транзити- 

коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва тиҷоративу иқтисодии СҲШ ҳамчун 



омили тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои аъзои он, аз ҷумла, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян карда шуданд. Дар диссертатсия нишон 

дода шудааст, ки кишвари мо ҳамчун пули транзитӣ ва дорои иқтидори 

васеъи энергетикӣ дар ҳавзаи “Як камарбанд, як роҳ” ба воситаи рушди 
ҳамкориҳои судманд дар сохтан ва истифодаи роҳҳои байналмилалӣ, 
иқтидорҳои энергетикӣ, нуқтаҳои логистикӣ барои рушди муносибатҳои 

тиҷоративу иқтисодӣ хизмат мекунад. Инчунин манфиатҳои милли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ретсипиенти инвеститсионӣ дар 
қаламрави СҲШ арзёбӣ карда шуд;

- ҳамкории иқтисодии Ҷумҳурии Халқии Чин ҳамчун давлати 

абарқудрати СҲШ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии 

Тоҷикистон арзёбӣ гардида, масъалаҳои расонидани кумаки молиявӣ 

барои иҷрои лоиҳаҳои бузурги чинӣ, аз ҷумла, амалӣ ва татбиқи лоиҳаи 

“Як камарбанд, як роҳ”, ки метавонанд самаранокии ҳамкориҳои 

иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказиро афзоиш диҳанд, баррасӣ 

шуданд. Тавзеҳ дода шуд, ки бо кумаки лоиҳаҳои калонҳаҷм ва татбиқи 

барномаҳо дар доираи СҲШ, Чин барои воридшавии минбаъдаи 
кишварҳои аъзои СҲШ ба фазои ягонаи иқтисодӣ шароити мусоиди 
иқтисодиву сиёсӣ муҳайё менамояд;

-манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ муайян карда шуданд. Самтҳои 

афзалиятноки беҳбудии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва 

сармоягузорӣ собит шудаанд, ки дар афзоиши робитаҳои тиҷорати 

хориҷӣ, афзоиши гардиши сармояи хориҷӣ, шиддат гирифтани сиёсати 

содирот, воридшавии технологияи нав ва ғайра ифода ёфтаанд. Исбот 

шудааст, ки татбиқи самтҳои афзалиятноки муносибатҳои ҳамаҷонибаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои 

сҳш имкон медиҳад, ки мавқеи кишвар дар низоми муносибатҳои 

иқтисодии ҷаҳонӣ мустаҳкам карда шавад. Дар ин замина тадбирҳо 



ҷиҳати беҳтар намудани ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии кишвар 

тавассути тавсеаи фаъолияти СҲШ пешниҳод шудаанд.

Алоқамандии мазмуни диссертатсия ба интихоби ихтисос.
Диссертатсияи Содиқов Метархон Соқибекович дар мавзуи 

«Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии 

модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз руйи ихтисоси 

ихтисоси 08.00.14 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти унвони илмии 

доктори илмҳои иқтисодӣ ба ихтисос мувофиқат мекунад.

Навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ тибқи талаботи шиносномаи 

ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

ихтисоси 08.00.14 - Иқтисодиёти ҷаҳон мутобиқат мекунад.

Доир ба мавзуи барассишаванда аз ҷониби муаллиф 35 кори илмӣ 

дар ҳаҷми 12 ҷузъи чопӣ, аз он ҷумла 23 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр 

шудаанд.

Рӯйхати мақолаҳои чопшуда аз руйи мавзуъ
А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои эътирофшудаи КОА чоп шудаанд:
1. Содиков М.С. Шанхайская организация сотрудничества и её 

взаимодействие с Республикой Таджикистан. [Текст] / М.С.Содиков, 
Н.А.Попов, С.Б.Шарипов. Экономика и управление: научно- 
практический журнал. №3 (125), 2015.-С. 33-37. 188№ 2072-8697. (0,25 
п.л.)

2. Содиков М.С. Тенденция развития отношений Республики 

Таджикистан и ШОС на современном этапе. [Текст] / М.С.Содиков, 

Суруши А // Вестник Таджикского национального уневирситета, № 3/7(214), 

2016,- С.28-33.188^ 2074-1847. (0,31 п.л.)
З. Содиков М.С. Конкурентоспособность субпотенциальных 

регионов с позиции синергетического эффекта. [Текст] / Аламшоев А, 



М.С.Содиков, // Вестник Таджикского национального уневирситета, 

№2/9(218), 2016.- С.207-211.188К 2413-5151. (0,25 п.л.)

4. Содиков М.С. Перпективы развития ШОС в условиях 

экономической интеграции. [Текст] /М.С.Содиков, М.Данаева, // Вестник 

Таджикского национального уневирситета, № 2/9, 2017. -С.31-34. 18818Г 2413- 

5151.(0,25 п.л.)
5. Содиков М.С. Эффективность развития интеграционных процессов 

стран ЦА. [Текст] /М.С.Содиков, Ф.Фародов, // Вестник Таджикского 

национального уневирситета, № 7, 2018. - С.134-139. 188И 2413-5151 (0,31 

п.л.)
6. Содиков М.С. Шанхайская организация сотрудничества как новый 

фактор развития в системе международных отношений. [Текст] 

/М.С.Содиков, М. Данаева, // Финансово-экономический вестник. № 3,(15), 

2018. - С.51-56.188И 2663-0389. (0,31 п.л.)

7. Содиков М.С. Некоторые теоретические вопросы развития 

международной экономической интеграции. [Текст] /М.С.Содиков, 

Ф.Фародов, // Финансово-экономический вестник. №4, (16) 2018. -С.-20-27. 

188И: 2663-0389. (0,43 п.л.)

8. Содиков М.С. Некоторые вопросы теории организации и 

развития богарного земледелия в условиях горных зон Таджикистан. 
[Текст] /М.С.Содиков,Ф.Ш.Муминов // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. № 2.2019.-С.77-81.188М: 2413-5151 (0,25п.л.)

9. Содиқов М.С. Марҳилаҳои рушди бозори хизматрасонии 

суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / М.С.Содиқов, М. С. 

Ҳусайнов //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. № 10-1.2019.-С 187-193. 1881М: 2413-5151. 
(0,37 ҷ.ч.)

10. Содиков М.С. Современные тенденции и перспективы развития 

интеграционных связей стран ШОС. [Текст] /М.С.Содиков, М. Данаева,



//Финансово-экономический вестник. № 3, (19) 2019.- С. 137-145. 188К2663- 

0389 . (0,43 п.л.)

11. Содиков М.С. ШОС и ее место в развитии экономического 

сотрудничества стран Центральной Азии. [Текст] /М.С.Содиков, С.Шарипов, 

// Вестник Таджикского национального уневирситета, № 3(11) 2019.-С. 151- 

155.188№ 2413-5151. (0,25 п.л.)

12. Содиков М.С. Экономическая интеграция центроазиатских стран в 

рамках интеграционного объединения ШОС. [Текст] /М.С.Содиков, 

Ф.Фародов, //Финансово-экономический вестник. № 1 (21) 2020.- С.47-54. 

188^ 2663-0389. (0,43 п.л.)

13. Содиқов М.С. Таҳлили омилҳои таъсиррасон ба ҷараёни ҷалби 
сармоягузории мустақими хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] 
/А.Сафаров, М.С.Содиқов, //Паёми молия ва иқтисод.№ 2 (22) 2020,- С. 
68-76.188^ 2663-0389. (0,43 ҷ.ч.)

14. Содиқов М.С. Ҳамгироии иқтисодии давлатҳои Осйеи марказӣ: 

муаммоҳо ва имкониятҳои рушд. [Матн] /Б.Сафаров, М.С.Содиқов, 

//Паёми молия ва иқтисод.№ 2 (22) 2020,- С.57-63. 188№ 2663-0389 (0,37 
Ҷ.ч.)

15. Содиқов М.С. Таҳлили бозори хизматрасонии суғурта дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / М.С.Содиқов, М. С. Ҳусайнов // 

Иқтисодиёти Тоҷикистон. № 3. 2020. -С. 178-185. 188№ 2310-3957. (0,43 
Ҷ.ч.)

16. Содиқов М.С. Таҷрибаи ҷаҳонии ташаккулёбӣ ва рушди 

сармоягузории хориҷӣ. [Матн] /А.Сафаров, М.С.Содиқов, //Паёми 

молия ва иқтисод. № 9. 2020.-С. 228-233.188Т8Г: 2413-5151. (0,31 ҷ.ч.)

17. Содиқов М.С. Таҷрибаи ҷаҳонии танзими давлатии соҳибкории 
хурду миёна. [Матн] / М.С.Содиқов, С. Абдуллоев //Паёми молия ва 
иқтисод. № 1(25). 2021.-С.80-86 188№ 2663-0389 (0,37 ҷ.ч.)

18. Содиков М.С. Экономические приоритеты Республики 

Таджикистан в контексте сотрудничества со странами ШОС. [Текст] 

/М.С.Содиков, //Научно-политический журнал Академии 



государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. 

№2 (51) 2021.- С.43-54.188И: 2664-0651(0,87 п.л.)

19. Содиков М.С. Развитие инвестиционного сотрудничества РТ со 
странами ШОС. [Текст] /М.С.Содиков, Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. № 2. 2021. - С. 68-76.188?Т 2413-5151. (0,43 п.л.)

20. Содиков М.С. Перспективы реализации транзитного 
потенциала Республики Таджикистан в рамках ШОС. [Текст] 
/М.С.Содиков, Экономика Таджикистана. № 3.2021.-С. 249-257. 
188К 2310-3957 (0,5 п.л.)

21. Содиқов М.С. Сармоягузории хориҷӣ ва рушди устувори 

иқтисодӣ: умумият ва махсусият. [Матн] / М.С.Содиқов, У. Муҳабатов // 
Паёми молия ва иқтисод. № 3 (27). 2021.-С. 59-67. 188К 2663-0389. (0,5 
Ҷ.ч.)

22. Содиков М.С. Особенности торгово-экономических и 

инвестиционных взаимодействий Китая со странами Центральной Азии. 
[Текст] /М.С.Содиков, //Финансово-экономический вестник. № 4 (28). 
2021. -С. 84-91.188Ы: 2663-0389. (0,43 п.л.)

23. Содиқов М.С. Иқтидори энергетикии ҶТ ҳамчун омили рушди 
ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии давлатҳои узви Созмони ҳамкории 

Шанхай. [Матн] / М.С.Содиқов, //Паёми молия ва иқтисод. № 1 (30). 
2022.-С. 140-151.188Н: 2663-0389. (0,7ҷ.ч.)

Б) Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:
24. Содиков М.С. Некоторые вопросы теории финансового 

состояния организации. [Текст] /М.С.Содиков,// Вестник ФЭИТ. № 2(4) 
Душанбе-2015.С.-23-26. (0,18 п.л.)

25. Содиков М.С. Инфраструктура рынка и некоторые 
теоретические аспекты его развития [Текст] /М.Содиқов, // Назария ва 

амалияи рушди соҳаҳои иқтисодӣ дар рушди иқтисодӣ. //Маводҳои 



конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ Душанбе - 2015.- С.23-26. (0,18 
п.л.)

26. Содиков М.С. Зарурияти ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба 
иқтисодиёти миллӣ. [Матн] /М.Содиқов, // Ҳолати низоми бонкии ҶТ 
дар шароити буҳрони молиявии ҷаҳони муосир. Маводҳои конференсияи 
илмӣ-амалии донишкадавӣ. Душанбе 2016,- С.94-97.(0,18 ҷ.ч.)

27. Содиков М.С. Некоторые вопросы развития международных 
расчётов в условиях рыночных отношениях. [Текст] /М.С.Содиков. // 
Состояние банковской системы Республики Таджикистан в условиях 

финансового кризиса современного мира. Материалы научно- 
практические конференции института. Душанбе- 2016.- С 53-56. (0,18 п.л.)

28. Содиков М.С. Особенности возникновения международных 

финансовых организации и их взаимоотношения с РТ. [Текст] 
/М.С.Содиков. // Эффективное управление государственными финансами 
в условиях открытой экономики Республики Таджикистан. Материалы 

Республиканской научно-теоретической конференции. Душанбе - 2016.- 
С.43-47. (0,25 п.л.)

29. Содиков М.С. Особенности и некоторые аспекты развития 

туризма в ГБАО. [Текст] /М.С.Содиков. // Проблемы развития 
международного туризма в Республике Таджикистан. Материалы 

международной научно-практической конференции.Душанбе 2016.- С35- 
38. (0,18 п.л.)

30. Содиқов М.С. Иқтидори транзитии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
аҳамияти он дар рушди иқтисодиёти давлатҳои Осиёи Марказӣ. [Матн] 
/М.Содиқов, //Пайёми донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон, №4 
(12) Душанбе.2017,- С. 36-39. (0,18 ҷ.ч.)

31. Содиков М.С. Особенности развития экономической 
интеграции стран Центральной Азии. [Текст] /М.С.Содиков. 
//Актуальные проблемы экономики и права в условиях глобализации. 
Материалы Республиканской научно-практической конференции, 



посвященной 30-летию Государственной независимости Республики 

Таджикистан. 29 мая 2021 год.- С. 463-473. (0,62 п.л.)
32. Содиқов М.С. Арзёбии иқтисодии иқтидори транзитии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар ташаккулёбии равандҳои 

ҳамгироии иқтисодӣ. [Матн] /М.Содиқов,//Маҷмуаъи маводи 
конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявӣ дар мавзуъи «Механизми 

татбиқи сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити 
индустриаликунонии мамлакат: воқеъият ва дурнамо». Душанбе, 
ДДМИТ, 2021.-С.261-265. (0,25 ҷ.ч.)

33. Содиков М.С. Рол Шанхайской организации сотрудничества в 
системе межгосударственных отношений. [Текст] /М.С.Содиков. // 

Материалы Международной научно-практической конференции 
«Таджикистан в современной системе международных финансово- 
кредитных отношений» ( г. Душанбе, 26-уми ноябри соли 2021). -С. 92- 
96. (0,25 п.л.)

34. Содиков М.С. Ҳамкории сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо кишварҳои СҲШ. [Матн] /М.С.Содиков., Б.И.Зухуров //Низоми 
буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлоли давлатӣ: ҳолат ва 
дурнамои рушди он. Маҷмуаи маводҳои конференсияи илмӣ-амалии 
Ҷумҳуриявӣ бахшида ба рузи кормандони мақомоти молия. (ш.Душанбе, 
ДДМИТ,11.12.2021). с.75-80 (0,25 ҷ.ч.)

Монография
[35 -М]. Содиқов М.С. Сармоягузории мустақими хориҷӣ ҳамчун 

омили рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография 
/М.С.Содиков., А.А.Сафаров. -Душанбе 2021,-125 с.

Қарор қабул карда шуд:
Диссертатсияи Содиқов М.С. дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави 
ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз руи ихтисоси 08.00.14 - 

Иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти унвони илмии доктори илмҳои 



иқтисодӣ ба Шурои олимони факултет барои муҳокимаи навбатӣ 

пешниҳод карда шавад.
Хулосаи мазкур дар ҷаласаи кафедраи «Иқтисоди ҷаҳон ва 

тиҷорати байналмилалӣ»-и Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон аз 5-феврали соли 2022, суратҷаласаи № 7 қабул гардидааст.
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