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1.Маќсад ва вазифањои рисолаи хатми тахассусӣ  

Вобаста ба стандарти давлатии таълимї ва наќшаи таълимї барои 

донишљўѐни курси 4-уми шўъбаи рўзона, зинаи бакалавр дар баробари 

супоридани имтиҳони давлатӣ аз фаннҳои тахассусӣ, иљро ва њимоя 

намудани рисолаи хатми тахассусӣ дар назди комиссияи имтињони 

давлатї пешбинї шуда, бо фармони Вазири маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон тасдиќ шудааст. 

 Роҳбарии умумии рисолаҳои хатми тахассусии донишҷӯѐни 

ихтисоси 1-25010301 – идораи фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ ба 

кафедраи идораи фаъолияти иқтисодиѐти берунмарзӣ вогузор шудааст. 

Рисолаи хатми тахассусӣ  њамчун марњилаи хотимавии таълими 

донишҷӯ дар зинаи бакалавр маќсадњои зеринро дорад: 

  љамъи донишњои назариявиеро, ки донишҷӯ дар донишгоњ ба он 

ноил шудааст, доир ба як љараѐни илмию амалии ихтисоси «Иќтисодиѐти 

љањонї» бо истифода аз таљрибаи ватанї ва хориљї; 

  такмили малакаи тањлили аниќи умумииќтисодї ва алалхусус 

љараѐнњои беруниќтисодї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин дар 

соњањо ва минтаќањои алоњида, дар корхонањо ва ташкилотњои намуди 

моликияташон гуногуни љумњурї; 

  такмили ќобилияти донишљўѐн, ба тарзи инфиродї амалї 

намудани хулосањои илмиасоснокшуда ва пешнињод доир ба муаммоњои 

људошуда, пешгўии тараќќиѐти фаъолияти беруниќтисодї дар сатњи 

љумњурї, соњањои алоњида, минтаќањо ва субъектњои хољагидорї. 

Дар љараѐни иљрои рисолаи хатми тахассусӣ  хатмкунандаи кафедра 

бояд чунин маҳоратҳоро намоиш дињад: 

  сатњи тайѐрї оид ба фанњои заминавї, умумикасбї ва тахассусӣ; 

  малакаи истифодаи адабиѐтњои ватанию хориљї, инчунин 

маълумотҳо аз шабакаи Интернет; 

  ќобилияти кор бо њуљљатњо, санадњои меъѐрї ва ахбороти оморї; 

  малакаи амалии тањлили љараѐнњои беруниќтисодї. 
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Рисолаи хатми тахассусӣ  тадќиќоти илмии донишљў мебошад, ки 

дар асоси он Комиссияи имтињони давлатї масъаларо оиди сазовории 

муаллифи он ба тахассуси бакалаври иқтисодиѐт аз рӯи ихтисоси идораи 

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ њал мекунад. 

Вобаста ба маќсад, вазифањои рисолаи хатми тахассусӣ  чунин аст: 

 системакунонї, мустањкам ва васеъ намудани донишњои 

назариявию амалии ноилшуда; 

 такмили малакаи фаъолияти инфиродї ва аз худ намудани усули 

њалли масъалањои дар рисолаи хатми тахассусӣ  коркардшуда, ки 

ањамияти назариявию амалї дорад ва ѐ њам ин ва њам ѐ онро; 

 муайян кардани сатњи тайѐрии донишљўѐн барои иљрои корњои 

амалии инфиродї доир ба ихтисос. 

Рисолаи хатми тахассусӣ  бояд ќобилияти муаллифро оиди 

истифодаи донишњои назариявию амалї нишон дињад. 

2.Интихоби мавзўи рисолаи хатми тахассусӣ  

Номгўи рисолаҳои хатми тахассусӣ барои донишљўѐни ихтисоси 1-

25010301 доираи васеи саволњои бањсталабро оид ба тараќќиѐт ва 

танзими муносибатњои иќтисодии байналхалќї дар Љумњурии 

Тољикистон ва танзими онҳоро дарбар мегирад. 

Њар як хатмкунанда мавзўъро интихоб мекунад вобаста ба: 

 манфиати илмї ва дараљаи тайѐрї; 

 макони гузаронидани таљрибаомўзии истењсолї ва пеш аз рисолаи 

хатми тахассусӣ; 

 малакаи амалї ва иштирок дар корњои илмї-тадќиќотї; 

 ќарори кафедра. 

Интихоби мавзўи рисолаи хатми тахассусӣ  аз номгӯи мавзуъҳое, ки 

кафедраи пешбар пешниҳод мекунад, ихтиѐрї интихоб карда мешавад. 

Донишҷӯ низ метавонад, мавзӯи худро барои тасдиқ ба кафедра пешниҳод 

намояд. Баъди аз таҳлил гузаштани мавзӯи пешниҳодгардида, он тасдиқ 

карда мешавад ва донишҷӯ аз рӯи он кор мекунад.  
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Баъд аз интихоби мавзуъ донишљў бояд ариза ба номи мудири 

кафедра доир ба вобаста намудани мавзўи мазкур ва роҳбари илмӣ 

нависад. 

3. Њамкорї бо роҳбари илмї 

Барои ѐрии амалї ва назорат ба љараѐни иљрои рисолаи хатми 

тахассусӣ  ба донишљў роҳбари илмї аз њайати профессорњо, дотсентњо, 

муаллимони калон, ва ба тариќи истисно аз ассистенњо таин карда 

мешавад. Кафедра метавонад барои роњбарии рисолаҳои хатми тахассусӣ 

мутахассисони баландихтисосро аз институтњои илмї-тадќиќотї, 

мутаххассисони пуртаљрибаи вазоратњои соњавӣ, инчунин аз 

ташкилотњои байналхалќї ва дигар даъват намояд. 

Роҳбари илмї мунтазам муаллифони рисолаҳои хатми тахассусиро 

маслињат дода, љараѐни иљроишро назорат мекунад, оиди усули тартиб 

додани ќисмати љадвалї ва ќаљхатї, ороиши рисолаи хатми тахассусӣ 

маслиҳатҳо медиҳад, тафтиши кори иљрошударо ба дўш мегирад. Бо 

роҳбари илмї њамаи масъалањо доир ба омода намудани рисолаи хатми 

тахассусӣ  мувофиќа карда мешаванд. 

Бо ѐрии роҳбари илмї чорабинињои зерин иљро карда мешаванд: 

 муайян намудани мавзўи рисолаи хатми тахассусӣ; 

 коркард ва мувофиќаи наќшаи ояндаи рисолаи хатми тахассусӣ; 

 муайян намудани номгўи адабиѐтњои илмии лозима инчунин дигар 

сарчашмањои ахборї; 

 мувофиќа намудани љадвали иљроиши рисолаи хатми тахассусӣ; 

 омода намудани маърўза барои њимоя. 

4.Ќабули супориши рисолаи хатми тахассусӣ 

 Барои ба донишљў вобаста намудани мавзўъ ва роњбари илмї ба 

кафедра на дертар аз мўњлати муайяншуда ариза пешнињод карда 

мешавад. Садорати донишгоњ бо фармони худ мавзўи рисолаи хатми 

тахассусӣ  ва мушовирони илмиро тасдиќ мекунад. 

 Барои иљроиши рисолаи хатми тахассусӣ  донишљў бо њамроњии 
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муговири илмї супориши рисолаи хатми тахассусиро бо намуди муайян 

(замимаи 2) тартиб медињад, ки он дар оянда ба кори дипломии 

тайѐршуда њамроњ карда мешавад. 

5. Сохтор ва мундариљаи рисолаи хатми тахассусӣ  

 Наќшаи рисолаи хатми тахассусӣ мундариљаи асосии корро 

муайян карда, њамзамон ба маводњои мавзўъ бо назардошти пай дар пай 

ва дуруст баѐн намудани маводҳо тамоюли умумиро таъмин менамояд. 

 Рисолаи хатми тахассусӣ  одатан иборат аст аз муќаддима, ду ѐ се 

боб, хулоса, номгўи адабиѐти истифодашуда ва замима. 

Дар муќаддима аниќ муайян шудааст: 

 муњимияти мавзуъ; 

 сатњи коркарди мавзуъ; 

 маќсади кор; 

 вазифаҳо барои расидан ба маќсади вогузоршуда; 

 мавзуъ ва объекти тадќиќот; 

 асосњои методологї. 

Боби якум дар бисѐр маврид ба равиши назариявї бахшида 

шудааст. Ќисмати назариявї иборат аз 2-3 зербоб аст. Дар ин боб 

мафҳумњои асосї, яъне њамаи аппарати илмї гирд оварда шудааст. 

Омўзиши асосњои назариявии муаммо бояд ба ќарорњои ќонунии 

маќомотњои олии њокимияти љумњурї такя намояд, инчунин аз таљрибаи 

љањонї ва натиљањои мањсули мењнати олимон-иќтисодљиѐни намоѐн 

истифода бурда шавад. Маводњои овардашуда бо истинод аз сарчашма 

пешнињод мешаванд. 

Боби дуюм њамчун ќисми тањлилии рисолаи хатми тахассусӣ  

метавонад аз 3-4 зербоб иборат бошад. Њамзамон боби мазкур ќисми 

шавќовари кор буда, дар он доир ба њалли муаммо омилњо ва шартњое, 

ки ба вазъият ва тараќќиѐти он таъсир мерасонад, муайян шуда, 

ќонуниятњои тараќќиѐт људо карда мешавад. Тањлили амиќи объекти 

тадќиќот (вобаста ба мавзўи интихобшуда) пешнињод карда мешавад. 
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Њамзамон, дар бисѐр маврид дар интихоб намудани маълумотњо усулњои 

гуногуни тањлил (усули таќозої, коррелятсионї ва регрессионї), 

гуруҳбандии омилњо, наќшакашии ин ѐ он маросим истифода карда 

мешавад. 

Боби сеюм, дар асоси тањлилњои дар боби дуюм гузаронида,  аз худ 

намудани муаммо ва коркарди пешнињодњо оид ба мукаммал намудани 

усулњо ва услубњо, инчунин роњњои њалли онњо пешнињод карда 

мешавад. 

Бањогузорї намудан ба самаранокии пешнињодњои коркардшуда 

бо назардошти асосноккунии самаранокии иќтисодї сурат мегирад. 

Дурнамои тараќќиѐти оянда ва њалли муаммои ба миѐн гузошташуда 

мушоњида шуда, њамзамон муаммоњое, ки тадќиќотњои амиқро талаб 

мекунанд дар ин самт муайян карда мешаванд.  

Дар хулоса натиљањои тадќиќоти муаммо, хулосањо оид ба бобњо, 

мушахас намудани пешнињодњо ва бањогузории масъалањои ба сомон 

расида гирд оварда мешаванд. 

Дар замима њамаи наќшањо, диаграммањо ва љадвалњо (бењтар 

мешавад агар љадвалњо дар кор бо тањлилњои анљомнамуда инъикос 

карда шаванд) љамъоварї шудаанд. 

Дар номгўи адабиѐти истифодашуда адабиѐт ва маводњои 

истифодашударо нишон медињанд. Номгўи адабиѐти истифодашуда 

бояд аз 25 адад кам набошад. 

6. Талабот оиди ороиши рисолаи хатми тахассусӣ  

Њаљми рисолаи хатми тахассусӣ  аз 60 то 80 сањифаи чопи 

компютерї муќаррар шудааст. Аз сањифањои дар боло нишондодашуда 

зиѐд камбудии корро нишон дода оиди коркард накардани маводњо аз 

тарафи донишљўро инъикос менамояд. 

Андозаи шрифти матн-14, интервали байнисатрӣ - якуним, намуди 

шрифт - Times New Roman Tj. мебошад.  

Мундариљаи кор бо забони адабї байѐн шуда, матн бояд дар 

компютер чоп шавад. Кор дар вараќаи стандартии андозаи А-4 бо 
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њудудњои аз чап 2.5см, аз рост 1.0см, аз боло ва поѐн 1.5см навишта 

мешавад. Вараќњо бояд дар боло аз тарафи рост ва ба монанди китоб 

раќамгузорї карда шаванд. 
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Бояд ба сохтори зерини рисолаи хатми тахассусӣ  такя намуд: 

- вараќаи муаррифӣ (варақаи унвонӣ), супориш барои иљрои рисолаи 

хатми тахассусӣ; 
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- мундариља; 

- муќаддима; 

- матни асосї (бобњои 1-3); 

- хулоса; 

- номгўи адабиѐти истифодашуда; 

- замима. 

 Њар як ќисмати сохтори дар боло овардашуда аз сањифаи нав оѓоз 

карда мешавад. Бобњо ва зербобњо номи худро доранд. Номи бобњо бо 

њарфњои калон ва номњои зербобњо бо њарфњои хурд навишта мешаванд. 

Масофа байни номи бобњо, зербобњо ва матни асосии оянда 5 мм 

зиѐд нисбат ба масофаи байни сатрњои матн мебошад. 

Дар рисолаи хатми тахассусӣ  ихтисор намудани калима ба ѓайр аз 

калимањои умумиэътирофшуда номумкин аст. 

Дар мавриди ороиши  рисолаи хатми тахассусӣ  истифодаи 

маводњои рангин, схемањо, диаграммањо ва наќшањо пешнињод карда 

мешавад. Оиди иљрои корњои наќшакашӣ талаботњои муайян пешнињод 

карда мешавад. Наќшањо (дар намуди расм, схема ва љадвал) бояд матни 

асосиро пурра ва тасдиќ намоянд ва инчунин мавзўи рисолаи хатми 

тахассусиро инъикос намоянд. Аз ин лињоз донишљў-хатмкунанда бояд 

фикр ва асоснок намояд кадом маводњои матни асосиро бо ѐрии наќша 

инъикос мекунад. Ба наќшањо вобаста ба бобњои тааллуќдошта 

раќамгузории пай дар пай карда мешавад, мисол, раќамгузории зерин-

расми 1.1, 1.2, ва њоказо дар чањорчўбаи боби якум истифода карда 

мешавад. Зеро раќами аввал хислати пай дар пайии боби якумро 

инъикос менамояд, раќами дуюм бошад, пай дар пайии расмро нишон 

медињад. Дар боби дуюм бошад раќамгузории расм чунин номнавис 

карда мешавад - расми 2.1, 2.2 ва њоказо.  

 Њамаи расмњо бояд ном ѐ имзои зерирасмї дошта бошанд. 

Масалан,  

 Расми 1.3. Наќшаи идоракунии амалиѐтњои беруниќтисодии 

корхона     
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 Маводи дар љадвал буда вобаста ба матн буда дар поѐн шарњи он 

оварда мешавад. Ба њар як љадвал пай дар пай раќамгузорї карда 

мешавад. Дар тарафи рости болоии љадвал калимаи «Љадвал» бо 

назардошти раќами пай дар пайи он вобаста ба боб нињода мешавад. 

Масалан,  

Љадвали 1.2. 
Нишондињандаҳои иќтисодї-иљтимоии бехатарии иќтисодии Љумњурии 

Тољикистон 
Нишондињандањо 2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Тамоюли рушди ММД нисбат ба 

соли гузашта 

111,0 110,3 106,7 

Индекси истењсоли саноатї 109,8 115,1 110,4 

(ба монанди 1-боби якум, 2-љадвали дуюм). 
 
 Љадвал номгузорӣ шуда бояд аз кадом сарчашма гирифта шудани 

он нишон дода шавад. Такя ба сарчашма дар зерсатр ѐ ин ки дар ќавсњои 

квадратї оварда мешавад. Дар варианти аввал дар поѐни сањифа ному 

насаби муаллиф, номгўи сарчашма ва сањифаи он нависта мешавад. 

(Сарчашмаҳо бояд дар номгўи адабиѐти истифодашуда њамроњ карда 

шаванд). Дар мавриди дуюм дар ќавсњои квадратї - раќами тартибї ва  

раќами сањифа дар он навишта мешавад. 

 Љадвал бояд номи худро дошта дар маркази вараќ навишта шавад. 

 Агар љадвал дар сањифаи љорї бошад, онгоњ усули зерини таќсими 

он истифода мешавад: 

 а) Дар поѐни «номнавис» (номгўи сутунњо) дар сатри иловагӣ 

раќамгузории сутун карда мешавад. 

 б) Ќисмњои боќимондаи љадвал (навиштаљотњо-сатрњои пурра) ба 

сањифаи оянда гузаронида мешавад. Албатта бояд пеш аз љадвал чунин 

калима дар тарафи рости сањифа баробар намуда навишта шавад. 

 Давоми љадвал «раќами боб».«раќами љадвал». 
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Мисол, 
Давоми љадвали 1.2. 

1 2 3 4 

Сармоягузорї ба сармояи асосї, % ба 

ММД 

109,8 115,1 110,4 

Љамъи истињлоњ БИА, млн. сомонї 1683,0 1733,5 1578,6 

 
 Номгўи адабиѐти истифодашуда ќисми таркибии кор буда, сатњи 

омўзиши мавзўи мазкурро инъикос мекунад. 

Такя ба адабиѐти истифодашуда чунин тарз навишта мешавад: 

/<№>,<сањифа>/, 

ки дар инҷо №-раќами тартибии сарчашма дар номгўи адабиѐти 

истифодашуда; 

сањифа-раќами сањифа дар адабиѐти нишондодашуда мебошанд. 

Мисол, 

Содиркунандагони асосии сармоягузорињои мустаќим ин давлатњои 

мутараќќии дунѐ, ки ба онњо 3/4 њаљми умумии сармоягузорињо рост 

меояд. /8, саҳ.28/ 

Ишора ба љадвал чунин љойгир карда мешавад: 

(нигаред ба љадвали <раќами боб>.<раќами љадвал>) 

ѐ ин, ки 

…нишон дода шудааст <раќами боб>.<раќами љадвал> 

Мисол, 

Дар поѐн дар љадвали 1.1 тамоюли тараќќиѐти соњањои баррасӣ 

шаванда оварда шудааст, 

ѐ ин, ки 

Натиљањои њисобкунї дар љадвали алоњида гирд оварда шудааст 

(нигаред ба љадвали 1.2) 

Ишора ба расм ба монанди ишораи љадвалњо љойгир мешавад. 

Ишора ба формулањо ба монанди ишорањои љадвал ва расм љойгир 

карда мешавад. 

Агар дар кор формулањо мављуд бошад, он ваќт онњо чунин тарз 

ороиш дода мешавад: 
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t i – t0     (2.4) 

                                                               t0 
дар ин ҷо, 

 t i- ќурби ивазкунї, дар миќдор инъикос карда шудааст, воњиди 

асъори миллї, ба як воњиди асъори хориљї; 

 t0 – суръати таваррум. 

 Раќамгузории формула ба мисли раќамгузории љадвал ва расм 

карда мешавад. 

 Формула ба марказ баробар карда шуда аз тарафи рост  дар дохили 

ќавс раќамгузорї карда мешавад. Инчунин њар як элемент (аргумент) 

дар поѐни формула фањмонда мешавад. 

 Адабиѐт дар номгў бо чунин тартиб оварда мешавад: 

1) Санадњои меъѐрию њуќуќии маќомоти ќонунбарор ва њокимияти 

иљроия дар пайдарпаии хронологї; 

2) Сарчашмањои ахборотњои оморї дар пайдарпаии хронологї; 

3) Китобњо ва маќолањо ба забони тољикї дар пайдарпаии алифбої; 

4) Китобњо ва маќолањо ба забони хориљї дар пайдарпаии алифбої; 

5) Захирањои шабакаи Интернет бо суроѓаи сомона. 

Дар номгўи адабиѐт барои њама сарчашма раќамгузории 

пайдарпай истифода бурда мешавад. Сарчашмањои адабиѐтӣ дар номгў 

бояд ба талаботи стандарти давлатї љавобгў бошанд. Мисоли ороиши 

сарчашмањои адабиѐт: 

 Њуљљатњои меъёрї: 

 Кодекси андози ЉТ (дар Маљлиси Намояндагони Маљлиси Олї аз 3 

ноябри 2004с. тањти раќами 1207 ќабул шудааст); 

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23 майи 1998с. тањти раќами 10 

«Оид ба бонк ва фаъолияти бонкї» 

  Китоб ва маќолањо: 

 Котелкин С. Низоми молиявии байналхалќї-М.:ЭКОНОМИСТ, 

2004-255с. 

 Муносибатњои молиявї, асъорию ќарзии байналхалќї: Китоб зери 



15 

 

муаллифии Красавина Л.Н.-М.:Финансы ва статистика, 2004с.-456сањ. 

 Носкова Ф. Ба њамтаъсиррасонии ќурби асъор ва тавозуни 

пардохти давлат// Менељмент дар Русия ва хориља.-2005с.-№3.-сањ. 43-53 

Томас В., Нэш Дж. ва дигарон. Сиѐсати берунсавдої: таљрибаи 

ислоњот. Тарљума аз забони англисї. М.: ИНФРА-М, 1996с.-384сањ. 

Захирањои Интернет: 

Алексеева А. Амалиѐтњои форфейтингї дар бонкњои тиљоратї - 

www.rcb.ru 

Сомонаи расмии Бонки миллии Тољикистон - www.nbt.tj  

Яъне, дар њама нуќтаи адабиѐт, аввал ному насаби муаллифи 

маводи овардашуда, баъд аз нуќта бе нохунак номи мавод. Агар маќола 

дар маљмўи маќолањо нашр шуда бошад, дар ин маврид номи маљмў дар 

ду хати уреб оварда мешавад. Баъд-шањр, нашриѐт, соли нашр ва сањифа, 

дар мавриде, ки агар мавод дар маљала нашр шуда бошад, номи ин 

маљала дар ду хати уреб навишта шуда, баъд аз нуќта сол ва раќами он 

оварда мешавад. Такя ба рўзнома бошад чунин ороиш дода мешавад, 

яъне раќами он бо сана ва моњи нашр иваз карда мешавад. 

Ороиши рисолаи хатми тахассусӣ  дар вараќи стандартї 

муќовабандї карда мешавад. Вараќаи аввали рисолаи хатми тахассусӣ  

вараќаи унвонӣ мебошад (ороиши онро нигаред дар замимаи 1-3). 

Вараќаи дуюм- вараќаи супориш, баъд мундариља бо нишон додани 

сањифа бо боб ва зербоб, баъд матни кор бо хулосањо. 

Дар дохил дар муќовабандї конверт љойгир карда мешавад, ки дар 

дохили он: таќризи роҳбари илмӣ, таќризи беруна ба кор ва дискета бо 

сабти рисолаи хатми тахассусӣ ҷойгир карда мешавад.  

Ба рисолаи хатми тахассусӣ имзои донишҷӯ-хатмкунанда, роҳбари 

илмӣ, тақризнависи беруна, нозири меъѐр, мушовирон оид ба забонҳо 

(мушовирони забонҳои русӣ ва англисӣ барои хатмкунандаҳои гуруҳҳои 

забони таҳсилашон тоҷикӣ ва мушовирони забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

барои хатмкунандагони гуруҳҳои таҳсилашон бо забони русӣ), гирифта 

шуда, барои тасдиқ ва иҷозат гирифтан ба ҳимоя ба мудири кафедра 

http://www.rcb.ru/
http://www.nbt.tj/
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пешниҳод карда мешавад.  

7. Назорати љории љараѐни иљроиши рисолаи хатми тахассусӣ  

Дар назорати љорї роҳбари илмї ва кафедраи пешбар сафарбар 

карда мешаванд. Донишљўѐн-хатмкунандагон дар рафти таҳияи рисолаи 

хатми тахассусӣ бояд бо роҳбари илмї ва кафедраи пешбар иртиботи 

доимӣ дошта бошанд. 

Фикри нодуруст аст, ки корро пурра ба итмом расонида баъд онро 

ба кафедра бояд пешнињод намоянд. Дар тўли соли тањсил усули 

пайдарпай фоизнок намудани кор гузаронида мешавад, ки дар он фоизи 

иљроиши кор муайян карда мешавад. Гузаронидани 4 фоизнокии 

иљроиши рисолаи хатми тахассусӣ  пешбинӣ шуда, аз моњи декабри соли 

љорї оѓоз ѐфта бо фосилаи таќрибан 3 њафта гузаронида мешавад. 

Санањои фоизнокї ба донишљўѐн ва роҳбарони илмии рисолаи хатми 

тахассусӣ  эълон карда мешавад. Бевосита фоизи рисолаи хатми 

тахассусии иљрошудаистодаро роҳбари илмї муайян намуда, ба кафедра 

ба таври хаттї пешнињод менамояд. Дар ин љода донишљў бояд бо 

роҳбари илмии худ робитаи доимї дошта натиљаҳои марњилавии  кори 

худро пешнињод намояд. Эродњо оиди рисолаи хатми тахассусӣ дар 

љараѐни навиштани рисолаи хатми тахассусӣ бояд аз тарафи донишљў ба 

инобат гирифта шавад. Дар мавриди норозигии донишљў нисбати 

эродњои роҳбари илмї, ў бояд фикри худро бо далелњои аниќ исбот 

намояд.  

Донишљўѐне, ки фоизбандиро нагузаштанд ва ба назди роҳбари 

илмї њозир намешаванд, ба њимояи рисолаи хатми тахассусӣ  роњ дода 

намешаванд. 

8.Ташкили њимояи рисолаи хатми тахассусӣ  

Ду њафта пеш аз њимоя донишљўѐни шўъбаи рўзона дар кафедра 

њимояи пешакиро бояд гузаранд. Ба њимояи пешакї донишљўѐн бо худ 

матни пешакии рисолаи хатми тахассусӣ ва маводњои таќсимотиро 

дошта бошанд. Донишҷӯ дар баромади худ муҳимияти мавзуъ, мақсад, 
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вазифаҳо, навоварии назариявӣ (саҳми инфиродии муаллиф), хулосаҳои 

аниқро бо асосноксозии иқтисодӣ қайд намояд. Донишљў бояд дар 

њимояи пешакї иштирок намояд, зеро он имконияти муайян намудани 

саволњои имконпазири дар рўзи њимоя пешнињодшавандаро муайян 

мекунад. Инчунин метавонад камбудиҳои мавҷударо муайян кунад, ки 

метавон дар муҳлати боқимонда онҳоро ислоҳ намуд.  

Њимояи рисолаи хатми тахассусӣ  аз рӯи љадвали тасдиқшудаи 

кори Комиссияи Имтињони давлатї гузаронида мешавад. Навбати 

њимоякунандагон аз тарафи деканат муайян карда мешавад. Коре, ки ба 

кафедра бо вайрон кардани муњлати иљроиш пешнињод карда шуд, ба 

њимоя роњ дода намешавад. 

Ба њимоя донишљў варианти охирони баромади худро дошта 

бошад. Барои муаррифии васеи кори анљомдодашуда донишҷӯ бо 

истифода аз технологияҳои компютерӣ слайд-шоу таҳия менамояд, ки 

ҷадвал, расм, схема ва формулаҳои дар рисолаи хатми тахассусӣ 

овардашударо ҳамчун айѐният намоиш медиҳад. Барои ҳар як аъзои 

Комиссияи Имтиҳони давлатӣ аз ҷониби хатмкунанда маводҳои 

тақсимотӣ чоп ва пешниҳод карда мешавад.   

Раванди њимояи рисолаи хатми тахассусӣ  чунин зинаҳоро дар бар 

мегирад: 

 њимояи рисолаи хатми тахассусӣ  эълон карда мешавад; 

 баромади (аз 10 до 15 даќиќа) донишљў оиди љанбањои асосии 

тадќиќоти гузаронида (муҳимияти мавзуъ, маќсад ва вазифаҳои 

тадќиќот, натиљањои тањлили анљомдода, пешнињод ва хулосањо). 

Љанбањои асосї бояд бо маводњои аѐнї ба монанди љадвал, график ва 

слайд ба комиссия пешнињод карда шаванд; 

 донишљў бояд ба саволњои комиссияи давлатии аттестатсионї 

љавоб дињад; 

 таќризи роњбар ва хулосаи таќризи беруна, ки дар онҳо 

паҳлуҳои мусбӣ ва камбудиҳои тадќиќоти анљомдодашуда қайд шудаанд, 
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эродњо хонда мешаванд. 

 Бањогузории рисолаи хатми тахассусӣ  дар асоси холгузории 10 

балла ба дафтарчаи имтињонї ва ба суратмаљлиси КИД гузаронида 

мешавад, ки аз тарафи њамаи аъзоѐни имтињонот имзогузорї карда 

мешавад. Дар асоси њимояи рисолаи хатми тахассусӣ, бо назардошти 

давомоти тањсилот дар донишгоњ КИД метавонад давом додани 

тањсилот дар магистратураро пешнињод намояд. Донишљўѐне, ки дар 

њимояи рисолаи хатми тахассусӣ бањои ѓайриќаноатбахш мегиранд, бо 

пешниҳод намудани маълумотномаи тасдиқкунанда донишљўе ҳисоб 

карда мешаванд, ки донишгоњро хатм накарданд. Масъала оиди њимояи 

такрории рисолаи хатми тахассусӣ (бо назардошти ислоњот ва таѓирот) 

аз тарафи Ректори донишгоњ дар асоси аризаи донишљў ва пешнињоди 

декани факултет дар тўли ду сол аз мавриди тамомшавии тањсилот, 

лекин на пеш аз 1 сол аз рўзи њимояи номуваффаќ анљомѐфта, дида 

баромада мешавад. 
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Замимаи 1 
 

ВАЗОРАТИ  САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 
  ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 

ФАКУЛТЕТИ ИҚТИСОДИ ҶАҲОН ВА МАРКЕТИНГ  

КАФЕДРАИ ИДОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЁТИ БЕРУНМАРЗӢ 

 
 
 

                                                                               «Ба ҳимоя роҳ дода шавад» 
                                                                                       Мудири кафедра 
                                                                             ____________ Акилҷонов Ф.Ш. 
                                                                               «___»____________соли 2016  

 
 

РИСОЛАИ ХАТМИ ТАХАССУСЇ 
 

Дар мавзӯи: «Танзими давлатии ФИБ ва муаммоҳои такмили он дар 

Тоҷикистон» 
 

Донишљӯи гурӯњи 1-25010301 т Ҳакимов С.Р.  
  
Роњбари рисолаи хатм н.и.и., дотс. Расулов Ғ.Р. 
  
Мушовирон оиди:  
  
Забони англисї н.и.ф. Насруддинов С.М. 
Забони русї н.и.п. Хусанова Т.К. 
  
Муќарриз _________________________ 
  
Нозири меъѐр    саромӯзгор Маликов Ф.Ш. 

 
 
 
 
 
 
 

ДУШАНБЕ -  2016 
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Замимаи 2 
ВАЗОРАТИ  САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 

  ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 

ФАКУЛТЕТИ ИҚТИСОДИ ҶАҲОН ВА МАРКЕТИНГ  

КАФЕДРАИ ИДОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЁТИ БЕРУНМАРЗӢ 

 
 

                                                                                    «ТАСДИЌ МЕКУНАМ» 
                                                                                            Мудири кафедра   

 __________ Акилҷонов Ф.Ш. 
                                                                                      «   »     _____              2016с. 

СУПОРИШ 

барои иљрои рисолаи хатми тахассусї 
 
Ба донишљӯи гуруњи 1-25010301тВ.  Ҳакимов С.Р. 

Мавзӯъ: «Танзими давлатии ФИБ ва муаммоҳои такмили он дар 

Тоҷикистон» 
 
 
Бо фармони №    /     Донишгоњ аз «    »                   соли 201  тасдиќ 
шудааст. 
           
Мӯњлати супоридани лоињаи ба анљом расонидаи донишљӯ «___ » _____ 
201   с. 

 
1. Мундариљаи  рисолаи хатми тахассусї 

№ Номгӯи ќисмњо 
Њаљм 

бо % 

Мӯњлати 

иљроиш 

1 Шарҳи мухтасар (бо забонњои тољикї, русї, англисї)   

2 Сарсухан    

3 
Боби 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ 
  

4 

Боби 2. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

  

5 
Боби 3. ДУРНАМОИ ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ 

ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ 
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БЕРУНМАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

6 Хулоса     

7 Номгуи адабиѐти истифодашуда   

8 Ороиши рисолаи хатм   

 
 
 

2. Номгӯи маводњои графикї: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
3. Мушовирон оиди: 

 

Ќисмњои  кор Мушовирон 

Имзо, сана 

Супоришро 

додам 

Супоришро ќабул 

кардам 

Забони русї Хусанова Т.К.   

Забони англисї Насруддинов С.М.   

 
4. Нишондодњои иловагї 

 
Фоиздињї: 
Фоиздињии якум - 27.04.2016 
Фоиздињии дуюм - 11.05.2016 
Фоиздињии  сеюм  - 25.05.2016 
Фоиздињии чорум - 03.06.2016 

  
 

5. Санаи додани супориш   «___»____________ cоли 201__. 
 

          Роњбар  _______________________ н.и.и., дотс. Расулов Ғ.Р. 

          Супоришро барои иљро ќабул кард  ___________ Ҳакимов С.Р.  
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Замимаи 3 

МУНДАРИҶА  

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………… 5 

  Аннотация …………………………………………………… 7 

  Annotation ……….……….……….……….……….……….… 9 

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…… 11 

БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ 13 

 1.1. Моњият ва намудњои робитањои иќтисодии хориљї 13 

 1.2. Нақши давлат дар танзими фаъолияти иќтисодии беруна 18 

БОБИ 2. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ 

БЕРУНМАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 33 

 2.1. Сиѐсати танзими фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 33 

 2.2.  Давраҳои таърихии рушди фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 40 

 2.3. Таҳлили рушди фаъолияти иқтисодии берунмарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 44 

БОБИ 3. ДУРНАМОИ ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 49 

  ХУЛОСА……………………………………………………..… 53 

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….. 55 
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Замима 4 

ШАРҲИ МУХТАСАРИ 

рисолаи хатми тахассусї дар мавзӯи  
«Танзими давлатии ФИБ ва муаммоҳои такмили он дар Тоҷикистон» 

Муаллифи рисола:  донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси            

1-25010301 - «Идораи фаъолияти 

иқтисодии берунмарзӣ»  

Ҳакимов С.Р. 

Роҳбари рисола: н.и.и., дотс. Расулов Ғ.Р. 

 

Муҳимияти мавзӯи интихобнамуда дар он аст, ки танзими давлатии 

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ яке аз омилҳои асосии рушди фаъолияти 

иқтисодии берунмарзӣ ба шумор меравад.  

Алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ ба танзим аз ҷониби давлат ниѐз 

доранд. Дар иқтисодиѐти марказонидашуда фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ таҳти назорат ва танзими сахти мақомоти давлатӣ қарор дошта, 

монополияи давлатӣ ба савдои беруна мавҷуд аст ва вайронкунии ин қоида 

ҷавобгарии ҷиноӣ дорад. Аммо дар мамлакатҳои дорои иқтисоди бозорӣ низ 

танзими давлатии алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ ба таври зиѐд ҳис карда 

мешавад. Функсияи иқтисодии берунмарзии мамлакат давоми фаъолияти 

хоҷагидории дохилии он ба шумор меравад, танҳо ба таври дигар амалӣ 

карда мешавад.  

Мақсади рисолаи хатми тахассусии мазкур – омӯхтани танзими 

давлатии фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ мебошад.  

Вазифаҳои рисолаи хатми тахассусӣ: 

1. Дида баромадани асосҳои назариявии фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ ва намудҳои он; 

 

 

 

 

 

     

Танзими давлатии ФИБ ва муаммоҳои такмили он дар 

Тоҷикистон 
     

  
Анд. 

Варақ  №  ҳуҷҷат Имзо Сана 

   Муаллиф Ризвонидин М.Ҳ   

ШАРҲИ МУХТАСАР 

Варақ Варақҳо 

  Санҷанда Наҷмиддинов Б.   5 2 

 Роҳбар Наҷмиддинов Б.   ДТТ, 
гурўњи 1-25010301, 

 курси 4 
   Нозир Маликов Ф.Ш.   

Тасдиқ кард Оқилҷонов Ф.Ш.   
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2. Баррасӣ намудани шакл ва усулҳои асосии танзими давлатии  

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ; 

3. Таҳлил намудани сиѐсати иқтисодии берунмарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;  

4. Таҳлил намудани фаъолияти иқтисодии берунмарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

5. Муайян намудани самтҳои такмил додани танзими давлатии 

фаъолияти иқтисодии берунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Объекти татқиқоти рисолаи хатми тахассусӣ танзими давлатии 

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ ба шумор меравад.  

Предмети татқиқот самтҳои такмили танзими давлатии фаъолияти 

иқтисодии берунмарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

Дар рафти тадқиқот адабиѐтҳои илмӣ, таълимӣ ва инчунин манбаҳои 

электронӣ истифода шуданд. 

Рисолаи хатми тахассусӣ аз шарҳи мухтасар, муқаддима, се боб, хулоса 

ва рӯйхати адабиѐт иборат мебошад.    
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Замимаи 5 

Намунаи муњр дар поѐн дар вараќи аввали «ШАРҲИ МУХТАСАР» дар 
њама забонњо: тољикї, русї ва англисї гузошта мешавад. 

Намунаи мўњр 

Барои ќисмњои муњр чунин талабот пешнињод карда мешавад: аз чап 
– 2,0 см, аз рост ва поѐн – 0,5 см. 
 
 
 
 

     Модель развития Республики Таджикистан  в 
контексте влияния мирового финансового    кризиса 

на миграционные процессы 
     

 Изм. Лист №  Документа Подп
. 

Дата 

Разработала Сайдуллаева 
Р.Н. 

   
 

АННОТАЦИЯ  

Лист 
5 

Листов 
2 

Проверила Каримова М.Т.       
Руководитель Каримова М.Т.   ТУТ,  группа 1-25010301 
Н. Контроль Сангинов С.А.   4 курс 
Утв. Акилчонов 

Ф.Ш. 
   

 
 
 

 
                                       
 

     
Модели тараќќиѐти Љумњурии Тољикистон дар 

чањорчўбаи таъсири бўњрони молиявии љањонї ба 
љараѐни муњољират 

     

  
Вар
аќ 

№  Њуљљат Имзо Сана 

 Ичро 
кард 

Сайдуллаева Р.Н.   

ШАРҲИ МУХТАСАР 

 

Вараќ Вараќњо 

 Санҷид   Каримова М.Т.   7 2 

Роҳбар Каримова М.Т.   
ДТТ 

Курси 4, гр.   
1-25010301  

  Н.меъѐр Сангинов С.А.   

Тасдиқ 
кард 

Акилљонов Ф.Ш.   

 

 
 

 

     Develoment model of the Republic of Tajikistan in the 
contex of world financial crysis influence to 

migrational process 

     

 meas. Sheet № of document Signature Data 

   Made by Saidullaeva R.N.   
 

 

ANNOTATION 

Sheet 
Quan. 

of sheets 

Checked  Malikov N.Kh.   9 2 

  Super visior  Karimova M.T.   
TUT, 

4 course – 1-25 01 03 01  
  S. control Sanginov S.A.   

Confirmed by Akiljonov F.Sh.   

Номи мавзўъ 

Номи қисм, «Шарҳи мухтасар» 
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Замимаи 6 
Таќриз 

 
ба рисолаи хатми тахассусии донишљўи курси 4-уми ихтисоси 1-

25010301идораи фаъолияти иқтисодии берунмарзии Донигоњи технологии 
Тољикистон Ҳакимов С.Р. дар мавзўи «Танзими давлатии ФИБ ва 
муаммоҳои такмили он дар Тоҷикистон» 

 
 Сиѐсати давлат бояд ба он самт равона карда шуда бошад, ки 

натанњо ашѐи хом ва мањсулоти нимтайѐр аз кишвари мо содир шавад, 

балки мањсулоти тайѐри корхонањои саноатї, ва хољагии ќишлоќ содир 

карда шавад. 

 Љумњурии Тољикистон њамчун ќисмати људонашавандаи низоми 

хољагии љањонии муосир инчунин аз проблемаи муайян намудани 

дурнамои сиѐсати тиљорати хориљї халос намебошад ва дар ин њолат 

омўзиши таљрибаи мамлакатњои дигар дар самти дурнамои тиљорати 

хориљӣ  ва имконияти татбиќкунии онњо дар амалияи мамлакат 

мувофиќи маќсад мебошад.  

 Рисолаи хатми тахассусӣ  аз сарсухан, се боб, хулоса, номгўи 

адабиѐтњои истифодашуда ва замима иборат аст. 

 Дар боби якуми кор дида баромада шуд………………………… 

 Дар боби дуюм чунин тањлилњо гузаронида шудаанд…………….. 

 Дар боби сеюм муаллиф………………………………………….. 

     Дар хулоса натиљањо ва пешнињодњо оварда шудаанд. 

 Боиси ќайд аст, ки дар рисолаи хатми тахассусӣ  чунин камбудињо 

мављуданд, ба монанди, ……………………………………………………. 

 Рисолаи хатми тахассусии мазкур метавонад ҳамчун маводи лозима 

барои омўзиши чунин масъалаҳо истифода карда шавад: …………………. 

 Дар умумияти том рисолаи хатми тахассусӣ дар сатњи хуб навишта 

шуда, ба њамаи талаботњо оиди рисолаи хатми тахассусӣ  љавобгў 

мебошад ва барои њимоя мумкин аст роњ дода шавад, инчунин метавонад 

сазовори бањои баланд гардад. 

 
 
 
 
Таќриздињанда 
Н.и.и., дотсент                                                 Ному насаби таќриздињанда 
 
 
 
 



27 

 

Замимаи 7 
Таќриз 

ба рисолаи хатми тахассусии донишљўи курси 4-уми ихтисоси 1-

25010301идораи фаъолияти иқтисодии берунмарзии Донигоњи технологии 
Тољикистон Ҳакимов С.Р. дар мавзўи «Танзими давлатии ФИБ ва 
муаммоҳои такмили он дар Тоҷикистон» 

 
 Алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ ба танзим аз ҷониби давлат ниѐз 

доранд. Дар иқтисодиѐти марказонидашуда фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ таҳти назорат ва танзими сахти мақомоти давлатӣ қарор 

дошта, монополияи давлатӣ ба савдои беруна мавҷуд аст ва вайронкунии 

ин қоида ҷавобгарии ҷиноӣ дорад. Аммо дар мамлакатҳои дорои 

иқтисоди бозорӣ низ танзими давлатии алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ 

ба таври зиѐд ҳис карда мешавад. Функсияи иқтисодии берунмарзии 

мамлакат давоми фаъолияти хоҷагидории дохилии он ба шумор 

меравад, танҳо ба таври дигар амалӣ карда мешавад. 

 Маќсади рисолаи хатми тахассусӣ  ин…………………………………. 

 Барои ноил шудан ба маќсади мазкур чунин вазифањоро бояд њал 

намуд: 

  

 Рисолаи хатми тахассусӣ  аз сарсухан, се боб, хулоса, номгўи 

адабиѐти истифодашуда ва замима иборат аст. 

 Дар сарсухан муҳимияти мавзуъ, инчунин маќсад ва вазифањо 

муайян карда мешаванд. 

 Дар боби якум дида баромада шудааст…………………………… 

   Дар боби дуюм бошад……………………………………………….. 

 Дар боби сеюм инчунин………………………………………………. 

 Дар хулоса натиља ва пешнињодњо оварда шудаанд. 

 Дар рисолаи хатми тахассусӣ аз адабиѐти зиѐди ватанию хориљї 

истифода карда шудааст, тарзи пешнињоди мафњумњо ба талабот љавобгў 

мебошанд. 

Боиси ќайд аст, ки дар рисолаи хатми тахассусӣ  чунин камбудињо 

мављуданд, ба монанди, …………………………………………………………. 

 Лекин камбудињои дар боло зикршуда ба сифати кори мазкур 

таъсири манфї намерасонанд. Дар умумияти том рисолаи хатми 

тахассусӣ дар сатњи хуб навишта шуда, ба њамаи талаботњо оиди рисолаи 

хатми тахассусӣ  љавобгў мебошад, ва барои њимоя мумкин аст роњ дода 

шавад. 

 Роњбари илмї:  
          н.и.и., дотсент                                                    Ному насаби роњбар 
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Замимаи 8 
Ба ректори ДТТ 
Амонзода И.Т. 

аз донишљўи курси 4 
ихтисоси 1-25010301 

Ҳакимов С.Р. 

 
Ариза 

 Аз Шумо эњтиромона хоњиш менамоям, ки мавзўи рисолаи хатми 

тахассусӣ  «Танзими давлатии ФИБ ва муаммоҳои такмили он дар 

Тоҷикистон» - ро тасдиќ намоед. Инчунин хоњиш мекунам, ки роњбари 

рисолаи хатми тахассусӣ  Расулов Ғ.Р. таин карда шавад. 

 

25.11.2016 сол                                                                   Ҳакимов С.Р. 
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Замимаи 9 

Намунаи мавзӯъҳои рисолаи хатми тахассусӣ барои донишҷӯёни 

ихтисоси 1-25010301, зинаи бакалавр  

№ Мавзӯъ 

1.  Такмили сиѐсати савдои байналхалкии Тоҷикистон ва таъсири он ба 

иқтисодиѐти мамлакат (дар мисоли шаҳри Хуҷанд) 

2.  Тоҷикистон ва Созмони Умумиҷаҳонии савдо: муаммо ва дурнамо  

3.  Таъсири савдои байналхалқӣ ба рушди бозорҳои молӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (дар мисоли шаҳри Душанбе) 

4.  Муносибатҳои савдоӣ байни Тоҷикистон ва Руссия дар чаҳорчӯбаи 

ҷараѐни ҳамгироии авруосиѐ (дар мисоли шаҳри Исфара) 

5.  Механизми иштироки минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти 

иқтисодии берунмарзӣ (дар мисоли минтақаи Кӯлоб) 

6.  Танзими байналхалқии бозорҳои энергетикӣ дар иқтисодиѐти глобалӣ 

7.  Танзими макроиқтисодӣ дар шароити ташкили фазои ягонаи иқтисодӣ 

8.  Рушди инфрасохтори нақлиѐтии иқтисодиѐти минтақа (дар мисоли 

ВМКБ) 

9.  Баланднамудани самараи механизми танзими гумрукии фаъолияти 

иқтисодии берунмарзӣ ва роҳҳои ташаккули он 

10.  Баҳодии иқтисодии таъсири бозори байналхалқии сармоя ба рушди 

иқтисодии мамлакат (дар мисоли ноҳияи Рӯдакӣ) 

11.  Нишондиҳандаҳои омории макроиқтисодӣ ва сиѐсати танзими глобалӣ 

12.  Инфрасохтори бозори байналхалқии қоғазҳои қимматнок ва роҳҳои 

такмили он 

13.  Муаммо ва дурнамои рушди бозори вомбаргҳои корпоративии давлатҳои 

Осиѐи Марказӣ 

14.  Рушди низоми савдои электронӣ дар давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил 

15.  Баҳодиҳии таъсири иқтисодиѐти берунӣ ба тараққиѐти иқтисодию 

иҷтимоӣ дар доҳили давлат 

16.  Истифодаи таҷрибаи Руссия дар самаранокии дурнамои амалишавии 

монополияҳои табиӣ (дар мисоли ШКСХ «Барқи Тоҷик») 

17.  Истифодаи таҷрибаи Казоқистон дар идораи хавфҳои иқтисодии соҳаи 

истихроҷи нафту гази Ҷумҳурии Тоҷикистон 

18.  Ҳамгироии давлатҳои Созишномаи Ҳамкориҳои Шанхай дар сатҳи 

энергетика 

19.  Ҳамгироии корпаративии ширкатҳои нафту гази Тоҷикистон ва Руссия 

20.  Рушди низоми нафақавии давлатҳои хориҷӣ ва Тоҷикистон дар шароити 

пойдевории демографӣ 

21.  Тамоюли рушди бозори байналхалқии хизматрасонии таълимотӣ 

22.  Аҳамияти танзими таърофавӣ-гумрукӣ дар рушди савдои байналхалқии 

муосир 



30 

 

23.  Фаъолияти байналхалқии бонкҳои сармоягузории хориҷӣ 

24.  Хусусияти рушди фаъолияти иқтисодии берунмарзии минтақа дар 

шароити ҷаҳонишавӣ 

25.  Нақши ҳизматрасонии нақлиѐти дар рушди фаъолияти савдои 

берунмарзии Тоҷикистон (дар мисоли ноҳияи Панҷ) 

26.  Рақобатнокии иқтисодиѐти Тоҷикистон дар бозорҳои ҷаҳонӣ 

27.  Ҳамкориҳои энергетикии Тоҷикистон ва Хитой (дар мисоли корхонаи 

МБГ «Душанбе-2») 

28.  Ҳамкориҳои Руссия дар сатҳи энергетика бо давлатҳои Осиѐи Марказӣ 

(Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон) 

29.  Таъсири Ташкилотҳои давлатҳои содиркунандаи нафт (ТДСН) ба 
бозори ҷаҳонии маҳсулоти нафтӣ 

30.  Нақши Хитой дар савдои ҷаҳонии нафту газ 

31.  Ҳамгироии энергетикӣ ҳамчун яке ҷабъаи ҷаҳонишавии хоҷагии ҷаҳонии 

муосир 

32.  Хусусияти ҷараѐни ҳамгироии энергетикии давлатҳои Халиҷи Форс 

33.  Вазъи нави ҷуғрофию сиѐсӣ дар ҷаҳон ва дурнамои энергетикии 

Тоҷикистон 

34.  Шакл ва равиши рушди ҳамкориҳои сармоягузории байналхалқӣ дар 

сатҳи нафту газ 

35.  Муаммои рушди амалиѐтҳои лизингӣ дар фаъолияти иқтисодии 

берунмарзии ширкати ҳавопаймоии «Сомон эйр» 

36.  Хусусиятҳои таҳлили молиявии ширкати фаъолияткунанда дар сатҳи 

алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ 

37.  Бозори байналхалқии нафт ва хусусияҳои он 

38.  Тамоюли муосир ва равандҳои асосии рушди ФИБ-и Тоҷикистон 

39.  Ширкатҳои фаромиллии нафту газ ҳамчун субектҳои асосии 

муносибатҳои хоҷагии ҷаҳонӣ 

40.  Тартиби логистикии фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ, роҳҳои 

оптималишавӣ 

41.  Танзими асъории ФИБ дар Тоҷикистон ва раванди такмили он 

42.  Танзими давлатии ФИБ ва муаммоҳои такмили он дар Тоҷикистон 

43.  Амалиѐтҳои гумрукӣ дар ФИБ-и ширкат, муаммо ва ва роҳҳои такмили 

он  

44.  Оптималикунии намуд ва механизми қарздиҳии ФИБ-и ширкат 

45.  Муаммоҳои коркарди усулҳои таҳлили содиротию воридотии ФИБ-и 

ширкат 

46.  Франчайзинг ҳамчун шакли пиѐдакунии ФИБ ва рушди он дар ҶТ 

47.  Чанбаи методологии баҳодиҳӣ ба самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

бо ҷалби сармояи хориҷӣ 

48.  Такмили механизм ва баланднамудани амалиѐтҳои миѐнаравӣ дар 

ФИБ 

49.  Андозбандии амалиѐтҳои савдои берунмарзӣ ва муаммоҳои такмили он 

50.  Соҳибкории ватанӣ дар сатҳи бизнеси оффшорӣ: тамоюли муосир ва 
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муаммоҳо 

51.  Муаммои баланд намудани самараи ФИБ-и ширкат дар минтақаҳои 

озоди иктисодии Тоҷикистон 

52.  Такмили механизми молиявию асъории амалишавии ФИБ-и ширкат 
53.  Нақшакашии андозӣ дар ФИБ бо истифодаи лоиҳа-бизнеси оффшорӣ 

54.  Роҳҳои оптималикунии хароҷот, ки бо ФИБ-и ширкат алоқаманд 

55.  Такмили механизми асъорию молиявии созиши савдои берунмарзӣ 

56.  Интернет-инкубаторҳо ҳамчун воситаи рушди ФИБ 

57.  Самаранокии таъминоти иттилоотии ФИБ-и ширкат 
58.  Сарчашмаи берунии маблағгузории ФИБ-и ширкат ва механизми ҷалби 

он 

59.  Шаклҳои рушди савдои назди сарҳадӣ ва назди соҳилӣ дар Тоҷикистон: 

муаммо ва дурнамо 

60.  Такмили сиѐсати нархии ширкат дар савдои бнрунӣ 

61.  Сиѐсати потентии ширкат ҳамчун воситаи таъмини рақобатнокӣ дар 

ФИБ 

62.  Моделкунонии бизнес-раванди ширкат, ки дар сатҳи ФИБ 

фаъолияткунанда 

63.  Механизм ва хусусиятҳои фаъолияти  ширкат дар бозори байналхалқии 

хизматрасонии сайѐҳӣ 

64.  Лоиҳакашии фаврӣ ва дурнамои дар ФИБ-и корхона 

65.  Суғуртакунии хатарҳои асъорӣ дар амалиѐтҳои содиротӣ-воридотӣ 

66.  Афзоиши хатар, ки бо фаъолияти ширкат дар бозори ҷаҳонӣ 

алоқамандбуда  

67.  Механизм ва хусусияти фаъолияти ширкат дар бозори байналхалқии 

хизматрасонии нақлиѐтӣ 

68.  Дурнамои рушди рақобатнокии ширкатҳои ватанӣ дар бозори берунӣ 

69.  Муаммоҳои оптималикунии таъминоти нақлиѐтии фаъолияти савдои 

берунӣ 

70.  Барномаҳои молиявии байналхалқӣ дастгирии рушди корхонаҳои ватанӣ 

ва роҳҳои ноилшудан ба он 

71.  Моделкунии ҷараѐни иттилоотии қабули қарорҳои идоравӣ дар ФИБ 

72.  Тамоюли зарурӣ дар ҳамгироии энергетикии аврупоӣ дар аввали асри 
XXI  

73.  Ҷалби сармояи хориҷӣ ба соҳаи нафту гази Тоҷикистон 

74.  Таъсири муҳоҷирати байналхалқии меҳнатӣ ба тараққиѐти хоҷагии миллӣ 

ва ҷаҳонӣ 

75.  Ташкил ва тараққиѐти инфрасохтории минтақавӣ дар шароити бозор (дар 

мисоли давлатҳои Осиѐи Марказӣ) 
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Замимаи 10 

Намунаи мундариҷаи рисолаҳои хатми тахассусӣ 

1. Мавзӯъ: ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛХАЛҚИИ БОНКҲОИ 

САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ 

   саҳ 

  Шарҳи мухтасар ………………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….……….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….……  

БОБИ 1. АСОСҲОИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ 

БАЙНАЛХАЛҚИИ БОНКЇ ДАР МУЊИТИ 

МУНОСИБАТЊОИ  ИЌТИСОДИИ 

БАЙНАЛМИЛЛАЛЇ  

 1.1. Заминаи пайдоиш ва ташаккули бонкҳо  

 1.2. Хусусиятњои ташкили фаъолияти бонкї дар  шароити 

муосир  

БОБИ 2. ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛХАЛЌИИ БОНКЇ 

ВА МАРЊИЛАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ОН  

 2.1. Гуногуншаклии ташкили фаъолияти байналхалқии 

бонкҳо ва ќонуниятњои фаъолиятнамоии он  

 2.2.  Механизми асосии танзими љањонии фаъолияти 

байналхалқии бонкҳо  

БОБИ 3. ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛХАЛҚИИ БОНКҲОИ 

САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ ВА БОНКҲОИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН    

 3.1. Фаъолияти байналхалқии бонкҳои сармоягузорӣ  

 3.2. Имконияти рушди фаъолияти байналхалқии бонкҳои 

Тоҷикистон  

  ХУЛОСА……………………………………………………..…  

  РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА…………..  
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2. Мавзӯъ: ФРАНЧАЙЗИНГ ҲАМЧУН ШАКЛИ ПИЁДАКУНИИ ФИБ ВА 

РУШДИ ОН ДАР ТОҶИКИСТОН 

   саҳ 

  Шарҳи мухтасар ………………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….……….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….……  

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ  

 1.1. Љанбаҳои назариявии робитаҳои беруниқтисодї  

 1.2. Танзими  алоќањои  берунииќтисодї  

БОБИ 2. ФРАНЧАЙЗИНГ ҲАМЧУН ШАКЛИ АМАЛӢ 

НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ 

БЕРУНМАРЗӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  

 2.1. Мафҳум: намудҳо ва хусусиятҳои франчайзинг  

 2.2.  Франчайзинги байналхалқӣ ва моҳияти он ҳамчун 

модели бурдани бизнес  

БОБИ 3. ДУРНАМОИ ТАРАҚҚИЁТИ ФРАНЧАЙЗИНГ ДАР 

ХОҶАГИИ ҶАҲОНӢ ВА ТОҶИКИСТОН  

 3.1. Дурнамо ва самтҳои афзалиятноки  инкишофи                

франчайзинги байналхалқӣ  

 3.2. Имконияҳои рушди франчайзинг дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

  ХУЛОСА……………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА…………..  
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3. Мавзӯъ: ТАНЗИМИ АСЪОРИИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ 

БЕРУНМАРЗӢ ДАР ТОҶИКИСТОН ВА РАВАНДИ ТАКМИЛИ ОН 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ………………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….……….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….……  

БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ  

 1.1. Моњият, зарурият ва мундариҷаи фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ  

 1.2. Танзими давлатии фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ 
 

БОБИ 2. РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ 

БЕРУНМАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА 

ТАНЗИМИ АСЪОРӢ ДАР ОН  

 2.1. Ќонуниятњо ва амалияи сиѐсати асъорї  

 2.2.  Хусусиятњои сиѐсати асъорї дар Љумњурии  Тољикистон  

 2.3. Самтњои асосии пешбурди сиѐсати танзими асъории 

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

 2.4. Таҳлили рушди фаъолияти иқтисодии берунмарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон   

  ХУЛОСА……………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА…………..  
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4. Мавзӯъ: ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФИБ ВА МУАММОҲОИ 

ТАКМИЛИ ОН ДАР ТОҶИКИСТОН 

 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар …………………………………………  

  Аннотация …………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….………  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….  

БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ  

 1.1. Моњият ва намудњои робитањои иќтисодии хориљї  

 1.2. Нақши давлат дар танзими фаъолияти иќтисодии 

беруна  

БОБИ 2. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН  

 2.1. Сиѐсати танзими фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 2.2.  Давраҳои таърихии рушди фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 2.3. Таҳлили рушди фаъолияти иқтисодии берунмарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

БОБИ 3. ДУРНАМОИ ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

  ХУЛОСА……………………………………………………  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………  
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5. Мавзӯъ: ТАНЗИМИ БАЙНАЛХАЛҚИИ БОЗОРҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ 

ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ГЛОБАЛӢ 

 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация …………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….…………….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….…….……….……  

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ БОЗОРҲОИ 

БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА ЗАРУРИЯТИ ОН  

 1.1. Њамкории иќтисодї дар самти ти\орати байналхалцы  

 1.2. Зарурияти танзими бисертарафаи тиљорати 

байналхалќї  

БОБИ 2. ВАЗЪИ МУОСИРИ БОЗОРҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ 

ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ГЛОБАЛӢ  

 2.1. Низоми миллї ва байналхалќии танзими тиљорати 

берунї  

 2.2.  Таҳлили ҳолати бозорҳои энергетикии ҷаҳонӣ  

БОБИ 3. САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ТАНЗИМИ 

БАЙНАЛХАЛҚИИ БОЗОРҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ 

ДАР ДАВРАИ МУОСИР ВА ИШТИРОКИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ОН  

  ХУЛОСА………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………..  
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6. Мавзӯъ: ҲАМКОРИҲОИ РОССИЯ ДАР САТҲИ ЭНЕРГЕТИКА БО 

ДАВЛАТҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ (ТОҶИКИСТОН, ӮЗБЕКИСТОН ВА 

ТУРКМАНИСТОН) 

 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация …………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….…….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МУНОСИБАТЊОИ 

ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ  

 1.1. Мафњум, моњият ва ањамияти муносибатњои иќтисодии 

байналхалќї  

 1.2. Танзими давлатии  алоќањои  берунииќтисодї  

БОБИ 2. ИҚТИДОРҲОИ ЭЕНЕРГЕТИКИИ МАМЛАКАТҲОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР 

ЗАМОНИ МУОСИР  

 2.1. Иқтидори энергетикии Тоҷикистон ва ҷалби 

сармоягузории хориҷӣ ба он  

 2.2.  Истифодабарии захираҳои обии Тоҷикистон ва Осиѐи 

Марказӣ  

БОБИ 3. ҲАМКОРИҲОИ РОССИЯ БО МАМЛАКАТҲОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР БАХШИ ЭНЕРГЕТИКА  

3.1. Фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ дар Россия   

3.2. Ҳамкориҳи Россия бо мамлакатҳои Осиёи Марказӣ 

дар самти рушди энергетика  

  ХУЛОСА………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………..  
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7. Мавзӯъ: ҲАМКОРИҲОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ТОҶИКИСТОН ВА ХИТОЙ 

(ДАР МИСОЛИ КОРХОНАИ МБГ «ДУШАНБЕ-2») 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….……….  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ РОБИТАҲОИ 

ИҚТИСОДИИ ХОРИҶӢ БАЙНИ МАМЛАКАТҲО  

 1.1. Моҳияти назариявии тараќќиѐти равобити хориљї  

 1.2. Шаклњои фаъолияти иќтисодии берунї  

БОБИ 2. ҲАМКОРИҲОИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУОСИР  

 2.1. Сиѐсати иќтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 2.2.  Таҳлили ҳамкориҳои иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

БОБИ 3. ҲАМКОРИҲОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН БО ҶУМҲУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ  

3.1. Нақши Ҷумҳурии халқии Хитой дар равандҳои 

ҳамкориҳои иқтисодии байналхалқӣ  

3.2. Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

мардумии Чин дар соҳаи энергетика (дар мисоли МБГ 

«Душанбе-2»)  

  ХУЛОСА………………………………………………….…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….  
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8. Мавзӯъ: СИЁСАТИ ПАТЕНТИИ ШИРКАТ ҲАМЧУН ВОСИТАИ 

ТАЪМИНИ РАҚОБАТПАЗИРӢ ДАР ФИБ 

 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….……….  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РАҚОБАТПАЗИРӢ ВА 

РОҲҲОИ ТАЪМИН НАМУДАНИ ОН  

 1.1. Моњият ва хусусиятњои раќобатпазирӣ њамчун омили  

рушд       

 1.2. Рақобатпазирӣ ва нишондиҳандахои он  

БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ГАРДИШИ ПАТЕНТӢ 

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

 2.1. Мањият ва хусусиятњои сиѐсати патентӣ  

 2.2.  Тамоюлњои инкишлофѐбии бозори савдои патент  

БОБИ 3. ДУРНАМОИ РУШДИ БОЗОРИ САВДОИ ПАТЕНТ 

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

3.1. Танзими давлатии савдои патентї дар Љумњурии 

Тољикистон  

3.2. Имкониятњо ва мањдудиятњои рушди савдои патентӣ 

дар Љумњурии Тољикистон  

  ХУЛОСА…………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….  
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9. Мавзӯъ: ҶАНБАИ МЕТОДОЛОГИИ БАҲОДИҲӢ БА САМАРАНОКИИ 

ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ БО ҶАЛБИ САРМОЯИ ХОРИҶӢ 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….…….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ САРМОЯГУЗОРИИ 

ХОРИЉЇ  

 1.1. Моҳият ва мундариҷаи сармоя ва сармоягузорї  

 1.2. Таснифоти сармоягузории њориљї ва нақши он дар 

рушди иќтисодиѐт  

 1.3. Унсурњои асосї ва омилњои таъсирбахши ташкили 

фаъолияти сармоягузорї  

БОБИ 2. ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ – ОМИЛИ 

МУҲИМИ ТАЪМИНИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

 2.1. Моњият, намудњо ва ањамияти бизнес-наќшаи лоињаи 

сармоягузорї  

 2.2.  Асосхои конунгузории Љумхурии Точикистон  дар бораи 

љалби сармоягузорї ба иктисодиѐт  

 2.3. Таҳлили сармоягузориҳои хориҷӣ дар иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

  ХУЛОСА…………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………..  
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10.  Мавзӯъ: ВАЗЪИ НАВИ ҶУҒРОФИЮ СИЁСӢ ДАР ҶАҲОН ВА 

ДУРНАМОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ТОҶИКИСТОН 

 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….…….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ВАЗЪИ ГЕОСИЁСИИ 

ҶАҲОН ДАР ДАВРАИ МУОСИР  

 1.1. Низоми њамкории иќтисодии байналхалќї дар шароити 

манфиатњои геосиесї  

 1.2. Назарияёо ва аќидањои муосири њамкории ицтисодии 

байналхалцы  

 1.3. Хислати умумї пайдо намудани хољагии љањон ва 

механизми иљтимоию иќтисодии он  

БОБИ 2. ДУРНАМОИ РУШДИ ЭНЕРГЕТИКИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ЗАМИНАИ ВАЗЪИ НАВИ 

ГЕОСИЁСИИ ҶАҲОН  

 2.1. Захираҳои обӣ ва аҳамияти онҳо барои рушди устувори 

Тоҷикистон  

 2.2.  Вазъи муосири рушди гидроэнергетика дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

 2.3. Дурнамои энергетикаи Тоҷикистон дар вазъи нави 

геосиѐсии ҷаҳон  

  ХУЛОСА…………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….  
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11.  Мавзӯъ: ЛОИҲАКАШИИ ФАВРӢ ВА ДУРНАМОӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗИИ КОРХОНА 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация …………………………………………………  

  Annotation……….……….……….……….……….……….…  

  МУҚАДДИМА ……….…….……….……….……….……  

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИШТИРОКИ КОРХОНА 

ДАР ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ  

 1.1. Амалиѐтҳои берунисавдоӣ: тавсиф ва гурухбандӣ  

 1.2. Иштирокчиѐни асосии фаъолияти берунииктисодї  

 1.3. Омилњо ва усулњои иштироки фирма дар фаъолияти 

беруниќтисодї  

БОБИ 2. НАҚШИ ЛОИҲАКАШИИ ФАВРӢ ВА ДУРНАМОИИ 

КОРХОНА ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ  

 2.1. Афзалиятњо дар барномаи миѐнамуддати инкишофи 

корхона  

 2.2.  Стратегияи фаъолияти фирма дар бозори љањонї  

 2.3. Таҳлили лоиҳакашии дурнамоӣ дар фаъолияти 

иқтисодии берунмарзии ТАЛКО  

  ХУЛОСА……………………………………………………..  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….  
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12. Мавзӯъ: БОЗОРИ БАЙНАЛХАЛҚИИ НАФТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН 

   саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….…….……….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ БОЗОРИ ҶАҲОНӢ  

 1.1. Мафҳум ва моҳияти бозори ҷаҳонӣ   

 1.2. Вазифаҳои бозори ҷаҳонӣ  

 1.3. Ташаккули бозори љањонї дар шароити гузариш ба 

ицтисодиѐти кушод  

БОБИ 2. ТАНЗИМИ БОЗОРИ БАЙНАЛХАЛҚИИ НАФТ ВА 

ДУРНАМОИ РУШДИ ОН  

 2.1. Амалиѐтњои савдои берунмарзї дар бозори ҷаҳонӣ  

 2.2.  Мукаммалгардонии низоми бисѐртарафаи танзими 

тиљорат ва марњалањои он  

 2.3. Таҳлили вазъият ва дурнамои рушди бозори ҷаҳонии 

нефт  

  ХУЛОСА…………………………………………………..…  

  РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….  
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13. Мавзӯъ: НАҚШАКАШИИ АНДОЗӢ ДАР ФИБ БО ИСТИФОДАИ 

ЛОИҲА-БИЗНЕСИ ОФФШОРӢ 

 

   Саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация …………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….…….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. АСОСЊОИ  НАЗАРИЯВИИ БАНАҚШАГИРИИ 

АНДОЗ ВА АМАЛИЁТҲОИ ОФФШОРӢ    

 1.1. Андоз, принсипҳо ва вазифаҳои андозбандӣ  

 1.2. Методҳои оптимизатсияи (муносибгардондани) 

пардохтҳои андозй  

 1.3. Амалиѐтҳои оффшорӣ – воситаи асосии 

оптималикунонии банақшагирии андозӣ  

БОБИ 2. НАҚШИ МАРКАЗҲОИ ОФФШОРӢ ДАР 

БАНАҚШАГИРИИ АНДОЗИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИИ БЕРУНМАРЗӢ ДАР ДАВРАИ 

МУОСИР  

 2.1. Марҳилаҳои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва 

марказҳои оффшорӣ дар хоҷагии ҷаҳонӣ  

 2.2.  Рушди минтақаҳои оффшорӣ дар замони муосир                                                                         

 2.3. Дурнамои мубориза бо паҳншавии марказҳои оффшорӣ 

дар хоҷагии ҷаҳонӣ  

  ХУЛОСА………………………………………………..…  

  РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА…………  
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14. Мавзӯъ: АСОСҲОИ СИЁСАТИ МУҲОҶИРИИ МУОСИРИ 

МАМЛАКАТҲОИ МУТАРАҚҚӢ 

   саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation……….……….……….……….……….……….…  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МУҲОҶИРАТИ 

БАЙНАЛХАЛҚИИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ ДАР 

ХОҶАГИИ ҶАҲОНӢ  

 1.1. Мазмуни иқтисодии муҳоҷирати байналхалқии 

захираҳои меҳнатӣ  

 1.2. Миқѐс ва самтҳои муҳоҷирати байналхалқии захираҳои 

меҳнатӣ  

 1.3. Намудҳо ва аҳамияти муҳоҷирати байналхалқии 

захираҳои меҳнатӣ  

БОБИ 2. СИЁСАТИ МУҲОҶИРИИ МАМЛАКАТҲОИ 

МУТАРАҚҚИИ ҶАҲОНӢ  

 2.1. Ҷараѐнҳои муҳоҷиратӣ дар хоҷагии муосир 
 

 2.2.  Таҳлили сиѐсати муҳоҷирии мамлакатҳои мутараққӣ 

дар мисоли Олмон  

Боби 3. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ 

СИЁСАТИ МУҲОҶИРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН  

  ХУЛОСА…………………………………………………..…  

  РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….  
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15.  Мавзӯъ: ҶАҲОНИШАВӢ ВА ОЗОДШАВИИ (ЛИБЕРАЛИЗАТСИЯИ) 

РЕҶАҲОИ САВДОИ БЕРУНАИ МАМЛАКАТҲО ДАР ИҚТИСОДИЁТИ 

ҶАҲОНИИ МУОСИР 

   саҳ 

  Шарҳи мухтасар ……………………………………………  

  Аннотация ……………………………………………………  

  Annotation ……….……….……….……….……….……….  

  МУҚАДДИМА ……….……….……….……….……….…  

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ ВА 

ЛИБЕРАЛИЗАТСИЯИ РЕҶАҲОИ САВДОИ 

БЕРУНА  

 1.1. Тиҷорати байналхалқӣ – шакли асосии робитаҳои 

иқтисодии байналхалқӣ  

 1.2. Танзими реҷаҳои савдои беруна дар танзим фаъолияти 

иқтисодии берунмарзӣ  

БОБИ 2. ЛИБЕРАЛИЗАТСИЯИ РЕҶАҲОИ САВДОИ 

БАЙНАЛХАЛҚӢ  

 2.1. Нақши Созмони умумиҷаҳонии савдо дар либерализатсияи 

реҷаҳои савдои байналхалқӣ  

 2.2.  Либерализатсияи реҷаи савдои берунмарзӣ дар 

мамлакатҳои алоҳида  

БОБИ 3 ЛИБЕРАЛИЗАТСИЯИ РЕҶАИ САВДОИ БЕРУНАИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ 

ГЛОБАЛИЗАТСИЯ  

3.1. Сиѐсати савдои хориљии Љумњурии Тољикистон 
 

3.2. Савдои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2013  

  ХУЛОСА…………………………………………………..…  

  РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА………….  
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Рӯйхати адабиёт ва сарчашмаҳои маълумот барои иҷрои рисолаи 

хатми тахассусӣ: 

1. Қонуни ҶТ дар бораи «Тиҷорати берунмарзӣ» аз 27.12.2003, ш. 

Душанбе. 

2. Қонуни ҶТ дар бораи «Фаъолияти иқтисодии берунӣ дар ҶТ», 

Душанбе-2010. 

3. Катаев А.Ҳ., Раҷабов Р.К., Тошматов М.Н. Асосҳои алоқаҳои 

иқтисодии берунӣ. Душанбе, Ирфон. 2001с. 

4. Катаев А.Ҳ. Тошматов М.Н. Асосҳои иқтисодиѐт ва ташкили 

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ. Душанбе, Ирфон. 2009с. 

5. И.П.Фаминский. асосҳои фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ – М. 

2004с. 

6. Киреев А.П. Иқтисодиѐти байналхалқӣ. Дар 2 қисм. М. 1997с. 

7. Ғаффоров Ш., Утаганов А., Қурбонов Б. Муносибатҳои иқтисодии 

байналхалқӣ. Душанбе, Ирфон 2007с.  

8. Саидмуродов Л.Ҳ. Иқтисодиѐти байналхалқӣ. Душанбе, Ирфон 

2002 с. 

9. Саидмуродов Л.Ҳ. тиҷорати байналхалқӣ. Душанбе. Ирфон, 2010с. 

10. А. Ҳакимзода, Қ. Раҷабов. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ. Китоби 

дарсӣ. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – 2010. 490 саҳ. 

11. www.medt.tj – сомонаи расмии Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

12. www.gki.tj – сомонаи расмии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

13. www.nbt.tj – сомонаи расмии Бонки миллии Тоҷикистон 

14. www.mfa.tj – сомонаи расмии Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон 

15. www.libertarium.ru/libertarium/1ibrary - китобхонаи Либертариум; 

16. www.econline.hl.ru. 

 

 

http://www.medt.tj/
http://www.gki.tj/
http://www.nbt.tj/
http://www.mfa.tj/
http://www.libertarium.ru/libertarium/1ibrary
http://www.econline.hl.ru/


48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАСТУРИ МЕТОДЇ 

БАРОИ НАВИШТАНИ 

РИСОЛАИ ХАТМИ ТАХАССУСӢ 

барои ихтисосњои иќтисодї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќоѓази офсетї. Нашри офсетї 

Дар кафедраи «Идораи фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзї»-и 
Донишгоњи технологии Тољикистон ба чоп омода шудааст. 


