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ХУЛОСАИ 
ШЎРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D.КОА-023  

НАЗДИ ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЊУЌУЌ, БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ 

ТОЉИКИСТОН БА ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ 
ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМ 

 
Парвандаи  аттестатсионии № 12 

 
Қарори Шӯрои диссертатсионӣ аз 23.01.2020, протоколи № 26 

 

Барои сазовор донистани Баќоев Шодмонљон Сулаймонљонович, 

шањрванди Љумњурии Тољикистон, ба дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ  

 

Диссертатсияи «Такмилдињии механизмњои тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузории минтаќавї (дар мисоли вилояти Хатлони Љумњурии 

Тољикистон)» аз рӯйи ихтисоси 08.00.05  - Иќтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии 

халќ (иќтисодиѐти минтаќавї)  ба ҳимоя санаи 17.10.2019 қабул карда шуд, 

суратҷаласаи №24.2 Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-23 назди Донишгоҳи 

давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон (735700, Љумњурии Тољикистон, 

ш. Хуҷанд, мкр-н, 17), ки бо фармоиши раиси КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон № 46 аз 27.10.2017 таъсис ѐфта, бо фармонҳои № 85 аз 01.04.2019 ва 

№ 270 аз 02.12.2019 таѓйир дода шудааст. 

Довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ Баќоев Шодмонљон Сулаймонович, 

соли таваллудаш 1990, соли 2014 Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа (њозира 

Бохтар) ба номи Носири Хусравро хатм намудааст. 

Довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ барои дарѐфти дараҷаи илмии 

номзади илми иқтисодӣ дар вазифаи омузгори кафедраи менељменти 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон) фаъолият менамояд. 

Диссертатсия дар кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав (Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон) иҷро 

шудааст. 

 Роњбари илмї - доктори илмњои иќтисодї, профессор Мирсаидов Аврор 

Бобоевич, муовини директори Институти иќтисодиѐт ва демографияи 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон;  

Муќарризони расмї: Комилов Сироҷиддин Ҷалолиддинович, доктори 

илмњои иќтисодї, профессори Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон; 

Музафаров Бадриддин Сангалиевич, номзади илмњои иќтисодї, дотсент, 

сардори Раѐсати иқтисод, банақшагирӣ дар соҳаи маориф ва илми Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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        Муассисаи таќриздињанда: Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 

Тољикистон. Дар хулосаи мусбат додашудаи муассиса, ки аз тарафи муқарриз 

Давлатов  Х.М., номзади илмњои иќтисодї, мудири кафедраи молияи 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон ба имзо расидааст, қайд 

шудааст, ки диссертатсияи Баќоев Ш.С. ба талаботи дарѐфти дараљаи илмї 

доир ба ихтисоси  08.00.05 – иқтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии халқ 

(иқтисодиѐти минтақавӣ) пурра мутобиќат карда, муаллифи он сазовори 

дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї мебошад. 

Довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ 6 интишороти илмӣ, аз ҷумла оид ба 

мавзӯи диссертатсия 6 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла дар маҷаллаҳои 

тақризшаванда 5 мақолаи чопшуда дорад. Номгӯйи муҳимтарин корҳое, ки 

моҳияти илмии диссертатсияро инъикос менамояд:     

1. Асосҳои назариявии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар шароити имрӯза/ 

Ш.С.Бақоев// Паѐми Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири 

Хусрав (маҷаллаи илмӣ). - Қӯрғонтеппа,  2017. - № 1/4(49). – С. 336-340. 

2. Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷа оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ / Ш.С.Бақоев// Паѐми Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи 

Носири Хусрав силсила илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. - Қӯрғонтеппа,  2018. - 

№ 1/2(53). – С. 192-197. 

3. Сарчашмаҳои асосии таҳия, татбиқ ва рушди  лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ш.С.Бақоев// Паѐми ДМТ. Силсилаи илмҳои 

гуманитарӣ ва иқтисодӣ. - Душанбе,  2019. - №1. - С. 75-82. 

4. Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ (љанбањои 

назариявї)// Маҷаллаи назариявӣ ва илми истеҳсолӣ. Кишоварз. – 2019. - № 2 

(82). – С. 211-215. 

5.  Вазъияти имрӯза ва рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон 

// Паѐми ДМТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. - Душанбе, 2018.-

№2.С157-161. 

  6. Љанбаҳои назариявии хавфу хатарҳо // Ш.М Саидмуродов., Ш.С. Бақоев. 

Ваҳдати миллӣ ва рушди иқтисод. Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ – 

амалӣ «Ваҳдати миллӣ ва рушди босуботи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

бахшида ба 21-умин солгарди рӯзи  «Ваҳдати миллӣ», Қисми 2 // Донишкадаи 

иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. –Хуҷанд, 2018.  - С. 

120-123. 

Ба диссертатсия ва автореферат таќризњо ворид шудаанд: 

 1. Исайнов Њисайн Рањимович,  доктори илмњои иќтисодї, профессор, 

мудири кафедраи иќтисоди миллї ва бехатарии иќтисодии Донишгоњи миллии 

Тољикистон бо эродњои зерин: 1)  Дар навигарињои кории илмии мазкур ва дар 

мазмуну мундариљаи автореферат дар бораи мафњум ва моњияти ин механизм, 

таркиб ва сохтори он, унсурњои таркибии он далелњо кам оварда шуда, онњо 
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асоснок нашудаанд; 2) Њисобњои ояндабинї оиди лоињањои сармоягузории 

минтаќаи тањќиќшаванда барои дањсолањо ва лоаќал солњои ояндаи наздик 

оварда нашудааст, ки метавонист мазмуну мундариљаи авторефератро боз њам 

ѓанї гардонад. Инчунин автореферат аз камбудињои хусусияти имлої ва 

стилистикї дошта холї набуда, баъзе љумлањои мураккаб ва иборањои 

тањтулафзї тарљумашуда низ вомехўранд;  

2. Обидов Фозил Саидович, доктори илмњои иќтисодї, профессор, ректори 

Донишкадаи соњибкорї ва хизмат бо эроди зерин: 1) Дар автореферат ба 

санадњои меъѐрию њуќуќие, ки солњои охир доир ба мавзўи тањќиќшаванда 

ќабул карда шудаанд, муаллиф кам таваљљўњ намудааст.  

      3. Шарифов Зариф Рањмонович, доктори илмњои иќтисодї, профессор, 

мудири кафедраи бањисобгирии бухгалтерї ва аудити Донишгоњи аграрии 

Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур бе эроду тавсия пешнињод шудааст.  

4. Каљкулоев Абдухолиќ Фатњулоевич, номзади илмњои иќтисодї, дотсенти 

кафедраи иќтисодиѐти корхонањо ва соњибкории Донишгоњи давлатии Кўлоб 

ба номи А. Рўдакї бо эродњои зерин: 1) Дар навгонии кори илмї асосноккунии 

таљрибаи мамлакатњои хориљї оид ба принсипњои тањияи лоињањои 

сармоягузорї баѐн гардидааст. Аммо, мутаассифона на дар матни асосї ва на 

дар хулосаи автореферат оиди таљрибаи ягон давлати хориљї тањлилњо ва 

хулосабарорї ба назар намерасад; 2) Дар автореферат баъзан камбудињои 

хусусияти имлої, стилистикї ва техникї дошта мушоњида карда мешавад;  

       5. Рањимов Зафар Сайдалиевич, номзади илмњои иќтисодї, саромўзгори 

кафедраи “Нерўгоњњо ва шабакањои барќї”-и Донишгоњи энергетикии 

Тољикистон бо эроди зерин: 1) Дар баъзе мавридњо иборањо ва  ѓалатњои имлої 

ба назар мерасанд. 

 Интихоби муқарризони расмӣ бо  мављудияти салоњият ва мавќеи устувор 

дар доираи маљмўи муносибатњои иљтимої-иќтисодї, ки бо механизмњои тањия 

ва татбиќи лоињањои сармоягузорї дар сатњи минтаќањо алоќаманданд ба 

ањамияти илмию назариявии диссертатсия, њамчунин бо розигии шахсї барои 

пешнињоди таќриз  асоснок шудааст. Интихоби муассисаи таќриздињанда бо он 

асоснок карда шудааст, ки Донишгоњ бо мављудияти дастовардњои худ дар 

самти илми дахлдор шинохташуда буда, ќодир аст, ки арзиши илмї ва амалии 

диссертатсияро муайян намояд. 

Шӯрои диссертатсионӣ дар асоси тадқиқоти гузаронидаи унвонҷӯ қайд 

менамояд, ки: 

- асосњои илмии мукаммалгардонии механизмњои тањия ва татбиќи 

лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ вобаста ба самти дигаргунсозии системаи 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ коркард карда шуд;   

- пешнињод шудааст, ки омўзиш ва истифодаи таҷрибаи мамлакатҳои 

хориҷӣ оид ба принсипҳои таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, хусусан принсипи 

инноватсионӣ дар такмили механизми таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои минтақавии 
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сармоягузорӣ, ки ҷорӣ намудани таҷҳизот ва навгуниҳои технологиро талаб 

менамояд, рушди индустриалии иќтисодиѐти минтақа ва рушди мавқеи 

рақобатпазири онро дар системаи иќтисодиѐти миллӣ таъмин месозад; 

        - исбот шудааст, ки ҷараѐни сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон 

ќаноатбахш намебошад. Барои асоснокнамоӣ муаяйн гардидааст, ки 

манфиатҳои байни ширкаткунандагони алоҳидаи таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории минтақавӣ, инчунин унсури асосии он – инфрасохтори 

инноватсионӣ (маҷмӯи самтҳо ва соҳаҳои иқтисодиѐт, ки фаъолияти 

инвеститсионии истеҳсолотро таъмин месозад), ки сабаби асосии муҳити 

номусоиди сармоягузорӣ ва аз ин рӯ, боиси дараҷаи пасти таҳия ва татбиқи 

муваффақонаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар иқтисодиѐти минтақа мегардад; 

 - љорї намудани таѓйирот ба шарњи мафњуми “лоињаи сармоягузории 

минтаќавї”, ки тибќи он низоми муносибатњои иљтимої-иќтисодї, ки байни 

сармоягузорон, субъектњои мутсаќили хољагидорї ва маќомоти мањаллии 

њокимият дар робита бо истифодаи маќсаднок захирањои гуногуни самоягузорї  

дар ќаламрави муайяни мамлакат бо маќсади гирифтани натиљањои иљтимої-

иќтисодї ва экологї ба миѐн меоянд,  фањмида мешавад. 

        Аҳамияти назариявии тадќиќоти мазкур  бо он асоснок карда шудааст, ки:     

- исбот намудани зарурияти коркарди усулҳои назариявӣ ва методии 

такмили механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ   

ба ташаккули сиѐсати муваффақи сармоягузории минтақавӣ ва ҳалли вазифаҳои 

такмили механизмҳои баландбардории ҷазобияти сармоягузории минтақа дар 

маҷмӯъ мусоидат менамояд; 

- вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия ҷойдошта самаранок аз  

усулҳои умумиилмии тањќиќот, оморї,амалисозии экономитрикї, њамчунин     

тахайюлоти (абстраксияи) илмӣ, таҳлилї, монографї, њисобї-конструкторї, 

муќоисавї ифодаѐбии графикӣ ва ҷадвалии маводҳои аслӣ истифода бурданд; 

- баён шудани натиҷаҳои таҳлили вазъи самаранокии татбиќи лоињањои 

сармоягузорї дар вилояти Хатлон, иќтидори табиї-захиравии минтаќа дар 

њошияи рушди лоињањои сармоягузорї, њамчунин масоили коркард ва татбиќи 

лоињањои сармоягузорї дар вилояти Хатлон; 

- ошкор гардидани муаммоҳои асосии дар самти таҳия ва татбиқи 

самараноки лоиҳаҳои сармоягузории дар вилояти Хатлон мавҷудбуда, ки 

асосан ба дараҷаи нокифояи рушди инфрасохтори соҳаи сармоягузорӣ 

алоқаманд мебошанд. Аз љумла, суст будани  алоқамандии субъектҳо ва ѐ 

иштирокчиѐни инфрасохтори сармоягузорӣ (мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, сармоягузорон, ташкилотҳои суғурта, муассисаҳои бонкӣ); 

нокифоягии маҷмӯи иттилоотӣ, моддӣ, ташкилӣ, қарзӣ ва дигар воситаҳои 

системаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ; норасо будани мутахассисон дар соҳаи муҳандисӣ; 
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 - омўхта шудани омилњои асосие, ки  ҷараѐни таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон, қонуниятҳои рушди маблағгузории 

иқтисодиѐти минтақа, ҳолати бозори сармоя ва захираҳои сармоягузорӣ,  

механизми ҳавасмандии иштироккунандагон, агентҳои сектори инвеститсионӣ, 

дар маљмўъ нерӯи сармоягузории иқтисодиѐти минтақаро муайян мекунанд; 

- аз нав такмил додани механизмҳои паст намудани хавфи таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, танзими даромаднокӣ ва таносуби хавф барои 

ширкаткунандагони лоиҳа.   

Аҳамияти  натиҷаҳои  бадастовардаи довталаби дарёфти дарљаи илмї дар 

амалия чунин тасдиќ карда мешавад, ки: 

- тавсияҳои дар диссертатсия кардашуда ба фаъолияти амалии Кумитаи 

давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатии вилояти Хатлон (маълумотнома бар бораи татбиќ тањти № 

1/213 аз 14.10.2019) ва Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

љорї карда шуданд; 

-  муайян карда шуданд, ки натиљаи таҳқиқоти гузаронидашуда дар 

фаъолияти амалӣ ҳангоми қабули қарорҳои ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории минтақавӣ дахлдор ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст;  

- дар самти механизми ташаккул ва рушди соҳаи инноватсионии 

инфрасохтори инноватсионӣ тавсияҳои мушаххас офарида шудаанд, ки онҳоро 

ҳамчун шарт ва заминаи таҳия ва татбиқи муваффақонаи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар иқтисодиѐти вилояти Хатлон истифода бурдан мумкин аст; 

-  тавсияњо оиди роњњои такмили механизмњои паст намудани хавфи тањия 

ва татбиќи лоињањои сармоягузорї; танзими даромаднокї ва таносуби хавфи 

барои ширкаткунандагони лоиња; муайян намудани омилҳои макромуҳит 

(инфлятсия, сиѐсати андозӣ, сиѐсати пулию қарзӣ); сиѐсӣ (тадбирҳои 

қонунгузорӣ, базаи ҳуқуқии сармоягузорӣ, устувории танзими давлатӣ дар 

маҷмӯъ), илмӣ-техникӣ (дараҷаи рушди техника, неруи саноатӣ), иҷтимоӣ-

иқтисодӣ; омилҳои микромуҳит (дастрасии воситаҳои сармоягузорӣ, дараҷаи 

рақобатпазирӣ ва ғайра) муаррифї карда шуд.  

Баррасии эътимоднокии натиљањои тањќиќ нишонд доданд, ки:   

-  назария дар аќидањои консептуалии назарияи иқтисодӣ, њамчунин соҳањои 

илми иқтисодиѐт, ба монанди иқтисодиѐти минтақа, ташкил ва идоракунии 

соҳаҳои хоҷагии халқ ва ғайраҳо асос ёфтааст; 

- ғояи тадқиқот бо маводи омории Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шўъбаҳои минтақавии он, Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи субъектҳои хоҷагидории вилояти Хатлони 

ҷумҳурӣ, адабиѐти меъѐрӣ-маълумотӣ, тавсияҳои институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, 

захираҳои иттилоотии шабакаи «Internet» асоснок шудааст; 
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- усулҳои иқтисодии таҳлил, методҳои абстрактӣ-мантиқӣ, таҳлилӣ, 

монографӣ, ҳисобӣ-конструктивӣ, муқоисавӣ таҳлили маълумоти оморӣ, 

ифодаѐбии графикӣ ва ҷадвалии маводҳои аслӣ васеъ истифода шудаанд; 

- муайян карда шудаанд, тарзи пешнињоднамудаи муаллиф оид ба 

масъалањои иќтисодї, ташкил ва идоракунии сармоя ва фаъолияти 

сармоягузорї, муайянсозии самаранокии сармоягузорї, ташаккули муњити 

сармоягузорї, бењтарсозии љолибияти сармоягузорї ва роњњои баланд 

бардоштани фаъолияти инвеститсионии корхонањои минтаќа, ки дар дигар 

сарчашмањои муаллифони ватанї ва хориљї оварда шудааст, мувофиќат 

мекунад; 

- усулњои муосири умумиилмии тањќиќот, усулњои оморї ва амалисозии 

эконометрї истифода карда шуданд.  

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї:  

-  коркарди асосњои назариявии такмилдињии механизмњои тањия ва 

татбиќи лоињањои сармоягузории минтаќавї, љамъоварї, тањлили маводњои 

оморї, амалї ва тавсияњои илман асоснокшуда; 

- муаллиф аз рўи мавзўи тадќиќот 6 маќолаи илмї дар  њаљми 6,3 љузъи 

чопї нашр намудааст, ки аз он 5 маќола дар нашрияи таќризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Руссия мебошад; 

- ба тасвиб расонидани натиљањои тадќиќоти илмї дар конференсияњои 

илмї-назариявї, илмї-амалї ва семинарњо.  

Дар ҷаласа аз санаи  23 январи  соли 2020 Шӯрои диссертатсионӣ қарор 

қабул кард, ки ба Баќоев Шодмонљон Сулаймонљонович дараҷаи илмии 

номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – иқтисодиѐт ва идоракунии 

хоҷагии халқ (иқтисодиѐти минтақавӣ) дода шавад. 

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шӯрои диссертатсионӣ бо 

шумораи 13 нафар иштирок доштанд, аз љумла докторҳои илм аз рўйи ихтисоси  

диссертатсияи баррасишаванда - 5 нафар. Аз  13 нафар иштирокдоштагон  овоз 

доданд: тарафдор –  13 нафар, муќобил - нест, бюллетени беэътибор - нест.   

 

Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,  

доктори илмҳои иқтисодӣ,                                         Шарифзода Мумин 
профессор                                                                    Машокир 
                  
Котиби илмии  

Шӯрои диссертатсионӣ,                                             Самадова  Заррина 

номзади илмҳои иқтисодӣ                                         Акрамљоновна                                     
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