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Бо қарори Шӯрои таълимӣ-методии 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

суратмаҷлиси № 2 аз 11 феврали соли 2018 ба 

чоп тавсия дода шудааст. 

 

 

Ақилҷонов Ф.Ш., Маликов Ф.Ш., Гадоев А.Ҷ., Бобоева Г.Р. Дастури 

методӣ оид ба иҷрои рисолаҳои магистрӣ барои магистрони ихтисоси М-

25010301 – «Идораи фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ» - Душанбе, ДТТ, 

2018. – 26с. 
 
 

 

 

Ҳадафи таҳияи дастури методии мазкур, ба магистрон омӯзонидани 

тарзи таҳияи рисолаи магистрӣ мебошад. Дар дастур иҷро намудани рисолаи 

магистрӣ зина ба зина нишон дода шуда, ҳамзамон намунаи қисматҳои 

рисолаи магистрӣ ва муҳтавои он қайд карда шудаанд. Дар охири дастур 

намунаи мавзуъҳои рисолаи магистрӣ барои ихтисоси М-25010301 – «Идораи 

фаъолияти иқтисодиѐти берунмарзӣ» бо нақшаҳои тахминӣ оварда шудаанд.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муқарризон: 1. Ќодирзода Д.Б.- доктори илмњои иќтисодї, 
профессор, ректори Донишкадаи соњибкорї ва 
хизмати Љумњурии Тољикистон; 
2. Рауфї А.- доктори илмњои иќтисодї, профессори 
кафедраи маркетинги соњавї ва байналмилалии 
Донишгоњи технологии Тољикистон. 
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Сарсухан  

 

 Нишондодҳои методии мазкур асосҳои методӣ ва ташкилии иҷро ва 

ҳимояи чунин корҳоро дар бар мегиранд: 

- рисолаи магистрии донишҷӯѐн, ҳангоми аз худ кардани барномаи таълимии 

зинаи дуюми маълумоти олӣ, ки имконияти соҳиб шудан ба донишу маҳорат 

ва малакаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии барои гирифтани дараҷаи магистрӣ 

кифояро таъмин мекунад ѐ барномаи таълимии маълумоти олии зинаи дуюм 

бо тайѐрии амиқи мутахассис, ки гирифтани дараҷаи магситриро таъмин 

мекунад. 

 Рисолаи магистрӣ таҳқиқоти илмии сатҳи зарурӣ мебошад, ки иҷрои он 

мутобиқи ҳадафҳои таълимӣ ва илмӣ талаб карда мешавад. 

Корҳои илмии магистрон таҳқиқотҳои пай дар пай иҷрошавандае ба 

ҳисоб мераванд, ки дар давоми тамоми давраи таълим давраҳои омӯзиши 

амиқи як таҳқиқот, муаммои илмӣ (амалӣ) дар доираи иҷрои корҳои курсӣ 

оид ба фанҳое, ки тибқи нақшаи таълим пешбинӣ шудаанд, амалӣ гардида, 

барои ташаккули қобилияти ҷавобгӯи дараҷаи таҳсили магистр ва истифодаи 

он дар соҳаҳои гуногуни илмҳои иқтисодӣ мусоидат мекунанд. 

Чунин муносибати комплексӣ ба омӯзиши як масъалаи илмӣ аз нуқтаи 

назари соҳаҳои гуногуни илми иқтисодӣ имконият медиҳад, ки рисолаи 

магистрӣ дар асоси натиҷаҳои илмии дар тамоми давраи омӯзиш ба даст 

омада таҳия карда шуда, он натиҷаҳо барои дар амал истифода кардан 

пешниҳод карда шаванд. Ҳамзамон корҳои курсие, ки дар доираи фанҳои 

гуногун таҳия карда мешаванд, метавонанд ба таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни 

масъалаҳои иқтисодӣ равона карда шаванд, ки ин ба ҷӯстуҷуҳои илмии 

донишҷӯ мусоидат намуда, дар натиҷа барои интихоб намудани мавзӯи 

шавқовари таҳқиқотӣ барои таҳияи рисолаи магистрӣ кӯмак мекунад.  

Ҳуқуқи интихоби принсипҳои таҳқиқот: аз рӯи як мавзӯъ дар доираи 

фанҳои гуногун ѐ мавзӯҳои гуногун вобаста ба бахши мушаххаси илми 

иқтисодӣ ба донишҷӯ (магистр) тааллуқ дорад. 

Ҳангоми омода намудани корҳои илмӣ (рисолаи магистрӣ), ки дар 

нақшаи таълимӣ пешбинӣ шудаанд, ба забон ва шеваи баѐни маводҳо 

диққати зиѐд додан зарур аст. 
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1. МАСЪАЛАҲОИ ТАШКИЛИ ИҶРОИ РИСОЛАИ МАГИСТРӢ 

 

1.1 Муқаррароти умумӣ 

 

Аттестатсияи ниҳоӣ дар зинаи дуюм (дар магистратура) дар шакли 

ҳимояи рисола гузаронида мешавад, ки таҳқиқоти илмии мустақилона ба 

шумор рафта, ба ташаккули фаҳмиши методологӣ ва маҳорати методии 

таълимгиранда дар бахши интихобнамудаи фаъолият (илмӣ-таҳқиқотӣ, 

инноватсионӣ) равона карда шудааст.  

Рисолаи магистрӣ кори тахассусие ба ҳисоб меравад, ки аз тарафи 

магистрант дар асоси пажӯҳишҳои илмиаш таҳти роҳбарии роҳбари илмӣ 

иҷро карда мешавад. Рисола бояд саҳми шахсии магистрро ба муаммои 

таҳқиқшаванда инъикос намуда аз қобилияти муаллиф дар гузаронидани 

таҳқиқотҳои мустақилона бо истифодаи донишҳои назариявӣ ва малакаи 

амалӣ шаҳодат диҳад.  

Рисолаи магистрӣ аз кори дипломии мутахассис бо коркарди амиқтари 

назариявӣ ва амалии муаммо, самтнокиии амиқтари илмӣ фарқ карда назар 

ба рисолаи номзадӣ рисолаи магистрӣ метавонад натиҷаҳои мушаххасан 

инъикосшудаи нави илмиро дар бар нагирад.  

Дар мундариҷаи рисолаи магистрӣ ба манфиати консепсияи илмии 

интихобнамуда бояд далелҳои қонеъкунанда оварда шаванд. Нуқтаҳои 

назари ба он мухолиф бояд ҳаматарафа таҳлил карда шуда баҳои 

танқидкорона дода шаванд. Маводҳои баҳсбарангез ва мубоҳисавӣ 

элементҳои ҳатмии рисолаи магистрӣ ба шумор мераванд.  

Навиштани рисолаи магистрӣ чунин корҳоро пешбинӣ мекунад: 

 танзим, мустаҳкам ва васеъкунии донишҳои назариявӣ ва амалӣ аз рӯи самти 

омодасозии магистр, истифодаи онҳо ҳангоми ҳалли вазифаҳои мушаххаси 

илмӣ-таҳқиқотӣ ва татбиқӣ; 

 рушди малакаи пешбурди кори мустақилона ва азхудкунии методикаи 

таҳқиқот ва таҷрибагузаронӣ ҳангоми ҳалли муаммо ва саволҳои илмӣ; 

 муайян намудани омодагии донишҷӯи магистратура барои кори мустақилона 

дар муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва ѐ дигар ташкилот. 

 

Дар ҷараёни иҷрои рисолаи магистрӣ магистр: 

 малакаи кори илмӣ-таҳқиқотиро такмил медиҳад; 

 консепсия, назария, афкор, нуқтаҳои назареро, ки олимони гузашта ва муосир 

доир ба масъалаҳои бахши илмии интихобнамуда дахлдошта иброз 

намудаанд,  дар сатҳи нисбатан амиқ меомӯзад; 

 маҳорати мустақилона пеш бурдани кори таҳқиқотӣ ва сатҳи донистани 

методикаи таҳқиқоти илмиро намоиш медиҳад; 

 малакаи ҷамъбаст ва таҳлили натиҷаҳои аз тарафи дигар таҳқиқотчиѐн ба 

даст омадаро такмил медиҳад; 

 сатҳи донистани дастгоҳи мафҳумӣ-категориявии таҳқиқот ва истилоҳҳои 

дахлдори илмиро баланд мебардорад; 
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 имкониятҳои эҷодӣ дараҷаи касбият ва омодагии худро ба гзаронидани 

таҳқиқоти илмӣ мутобиқи ихтисоси интихобкарда нишон медиҳад. 

 

Дар ҷараёни иҷрои рисолаи магистрӣ магистр бояд: 

 вазифаҳоеро, тасвият ва ҳал намояд, ки дар рафти фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ 

ба миѐн меоянд ва донишҳои амиқи касбиро талаб мекунанд; 

 вобаста ба вазифаҳои таҳқиқоти мушаххас усулҳои зарурии таҳқиқотро 

интихоб намояд, усулҳои мавҷударо тағйир диҳад ва усулҳои навро таҳия 

намояд; 

 маводҳои таҷрибавиро ҷамъбаст, банизомдарорӣ кунад ва аз ҷиҳати 

назариявӣ сарфаҳм равад; 

 натиҷаҳои бадастомадаро коркард намуда, таҳлил намояд ва онҳоро бо 

назардошти маълумотҳои илмии мавҷуда маънидод кунад; 

 феҳристро бо ҷалби технологияҳои иттилоотии муосир тартиб диҳад; 

 маҳорат ва усулҳои танқиди таърихшиносӣ ва сарчашмашиносиро донад; 

 забонҳои хориҷиро ба он андозае донад, ки барои мустақилона кор кардан 

дар болои сарчашмаҳои меъѐрӣ ва адабиѐти илмӣ кофӣ бошад; 

 натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидаро дар намуди навиштаҷоти тавзеҳӣ  ба 

рисолаи магистрии тибқи талаботҳои муайяншуда тартибдода пешниҳод 

кунад. 

Натиҷаҳои дар рисолаи магистрӣ пешниҳодшуда бояд барои муайян 

намудани сатҳи тахассуси илмии магистр, тасдиқи маҳорат ва малакаи 

мустақилона ҳал намудани вазифаҳои илмӣ ва татбиқӣ, инчунин барои баҳо 

додани мутобиқати донишҷӯи магистратура ба дараҷаи «магистр» кофӣ 

бошанд. 

 

Ҷараёни иҷро намудани рисолаи магистрӣ чунин зинаҳоро дар бар 

мегирад: 

 интихоби мавзуъ, таъин намудани роҳбари илмӣ; 

 омӯзиши талаботҳое, ки ба кори мазкур пешниҳод карда мешаванд; 

 бо роҳбари илмӣ мувофиқа намудани нақшаи кор; 

 омӯзиши сарчашмаҳои адабиѐтӣ оид ба муаммо, муайян намудани ҳадаф, 

вазифа ва усулҳои таҳқиқот; 

 бевосита кор карда баромадани масъала (мавзуъ); 

 ҷамъбаст намудани натиҷаҳои бадастоварда; 

 тайѐр намудани навиштаҷоти тавзеҳӣ ба рисолаи магистрӣ; 

 ҳимояи пешакии рисолаи магистрӣ; 

 тақризи рисолаи магистрӣ; 

 ҳимоя ва баҳои рисолаи магистрӣ. 
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1.2 Интихоби мавзӯи рисолаи магистрӣ 

 

Мавзӯи рисолаи магистрӣ бояд ба ба самти интихобнамудаи омодакунии 

магистр мувофиқат намуда, аз нуқтаи назари вазъи муосир ва дурнамои 

рушди илм, техника ва фарҳанг рӯзмарра бошад. 

Мавзуъҳои тахминии рисолаҳои магистриро кафедраи тахассусӣ муайян 

мекунад. Довталабе, ки ба магистратура дохил мешавад, яке аз мавзуъҳои 

нишондодаро интихоб намуда, онро бо мудири кафедраи тахассусӣ ва 

роҳбари илмии эҳтимолӣ мувофиқа мекунад. Мавзуи рисолаи магистрии 

довталаб дар аризаи ӯ ҳангоми дохилшавӣ ба магистратура нишон дода 

мешавад. Дар ҳамон аризаи довталаб розигии мудири кафедра ва роҳбари 

илмии тахминӣ бо мавзӯи рисолаи магистрӣ қайд карда мешавад. 

Дохилшавандаи магистратура ҳуқуқ дорад, мавзӯи худро пешниҳод 

кунад. Дар ин ҳолат мудири кафедра то оғози санҷишҳои дохилшавӣ бояд ба 

рӯзмарра будани мавзуъ баҳо дода, роҳбари тахминии рисолаи магистриро 

муайян ва мувофиқа созад. Баҳои муҳимияти мавзӯи таҳқиқоти магистрӣ аз 

тарафи мудири кафедра ва розигии роҳбари эҳтимолӣ ба роҳбарии илмӣ низ 

дар аризаи довталаб қайд карда мешаванд. 

Мавзӯи бо чунин роҳ ба мувофиқа даровардашуда аз ҷониби Шӯрои 

донишгоҳ тибқи тартиби муқарраршуда тасдиқ карда мешавад. 

Дар ҳолати зарурияти тағйирот ѐ мушаххас намудани мавзӯи рисолаи 

магистрӣ мудири кафедраи тахассусӣ барои ворид намудани тағйиротҳои 

дахлдор ба фаромиши ректор на дертар аз ду моҳ то ҳимояи рисолаи 

магистрӣ дархост пешниҳод мекунад. 

 

1.3 Роҳбарии илмӣ ба рисолаи магистрӣ ва ҷараёни иҷрои он 

 

Барои фаъолият бар рисолаи магистрӣ ба ҳар як донишҷӯи магистратура 

роҳбари илмӣ таъин карда мешавад. 

Роҳбарии илмии рисолаи магистриро метавонанд омӯзгорони донишгоҳ, 

чун қоида, профессор ва дотсентон, инчунин кормандони илмӣ ва 

мутахассисони баландихтисосе амалӣ кунанд, ки дар бахши кори тахминии 

магистрант таҳқиқотҳои мустақилона мегузаронанд. Ба таври истисно ба 

роҳбарии рисолаҳои магистрӣ мутахассисони баландихтисоси дигар 

муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва мақомотҳои идораи давлатӣ ҷалб карда 

шаванд.  

Як омӯзгор метавонад роҳбари на зиѐда аз се рисолаи магистрӣ бошад. 

Таъини роҳбарони илмӣ бо қарори Шӯрои донишгоҳ бо пешниҳоди 

мудири кафедраи тахассусӣ вобаста ба муаммоҳои таҳқиқотҳои магистрӣ ва 

тахассуси илмии омӯзгорони донишгоҳ амалӣ карда мешавад. 

 

Ба уҳдадории роҳбари илмӣ дохил мешаванд: 

 кӯмак дар муайян намудани мавзӯи рисола ва таҳияи ҷадвал-нақшаи тақвимӣ 

барои тамоми давраи иҷрои корҳо; 
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 иштирок дар пешниҳод намудани мавзӯи рисола дар маҷлиси Шӯрои 

донишгоҳ; 

 доимо машварат додан ба магистрант оид ба масъалаи кор, кӯмак расонидан 

дар таҳияи пояи назариявӣ ва методологии таҳқиқот; машварат оид ба 

интихоби адабиѐт, ҷӯстуҷӯи иттилоот, ҷамъомарии маълумот ва ғ.; 

 мусоидат намудан ба ташкили машварат бо дигар мутахассисон; 

 назорат аз болои рафти иҷрои кори рисола ва мутобиқати он ба нақшаи 

тасдиқшуда; 

 тафтиши ҷамъбастии кор ва омода намудани тақризи муфассали хаттӣ, ки 

дар он муҳимияти мавзуъ, иштироки шахсии муаллиф дар таҳияи 

муқаррароти дар рисола шарҳдодашуда, эътимоднокии ин муқаррарот ва 

натиҷаҳо; дараҷаи навӣ, аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқот бо 

хулоса дар бораи мутобиқати (номутобиқатии) кори пешниҳодшуда ба 

талаботҳои ба рисолаҳои магистрӣ пешниҳодшаванда шарҳ дода мешавад; 

 иштирок дар маҷлиси комиссияи имтиҳони давлатӣ оид ба ҳимояи рисолаҳои 

магистрӣ. 

Ҳангоми зарурат ба ғайр аз роҳбари илмӣ Шӯро метавонад аз ҳисоби 

омӯзгорони пешбари донишгоҳ ѐ кормандони дигар ташкилотҳо 

мушовиронро таъин кунад. 

Дар ҳолатҳои истисноӣ, дар ҳоле, ки роҳбари илмӣ бо сабабҳои 

объективӣ функсияҳои худро иҷро карда наметавонад, роҳбари илмии 

рисолаи магистриро иваз намудан мумкин аст. Қарор дар бораи ивази 

роҳбари илмӣ аз тарафи Шӯрои олимони донишгоҳ қабул карда мешавад. 

Ташкили назорат аз болои рафти иҷрои таҳқиқотҳои магистрӣ ба уҳдаи 

роҳбари илмӣ ва мудири кафедраи тахассусӣ вогузор карда мешавад. 

Назорати ҷорӣ чун қоида аз назорат аз болои риояи ҷадвали корӣ аз 

тарафи магистр, баҳогузорӣ ба натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқот ва 

пешниҳоди онҳо дар намуди қисмҳои рисолаи магистрӣ мборат мебошад. 

 

Назорати ҷорӣ аз болои рафти таҳқиқот метавонад бо чунин шаклҳо 

амалӣ карда шавад:  

 суҳбати магистрант бо роҳбари илмӣ (на кам аз як маротиба дар ду ҳафта); 

 суҳбати магистранд бо мудири кафедраи тахассусӣ (чун қоида як маротиба 

дар як моҳ); 

 ҳисоботи магистрант ба ҷаласаи кафедра (чун қоида ду маротиба дар соли 

хониш); 

 ҳисоботи магистранд дар назди Шӯрои олимони донишгоҳ (дар ҳолати 

зарурат бо ташаббуси мудири кафедра ѐ роҳбари илмӣ); 

 ҳимояи пешакии рисолаи магистрӣ дар ҷаласаи кафедра (на дертар аз 6 ҳафта 

то муҳлати ҳимоя): 

 пешниҳоди рисолаи магистрӣ ба ҳимоя. 

Нусхаи ниҳоии рисола аз тарафи магистр на дертар аз се ҳафта пеш аз 

ҳимоя якҷоя бо тақризи роҳбари илмӣ ба кафедра пешниҳод карда мешавад. 
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Таҳқиқоти магистрии баанҷомрасида барои тақризи беруна супорида 

мешавад. Тақризнависии берунаи рисолаи магистрӣ дар давоми як ҳафта 

анҷом дода шуда, хулосаи тақризнавис на дертар аз ду ҳафта то ҳимоя ба 

кафедра супорида мешавад. Магистрант ҳуқуқ дорад барои бартараф 

намудани камбудиҳои аз тарафи тақризнавис қайдшуда ба матни рисолаи 

пешниҳодшуда тағирот ворид кунад. 

На дертар аз як ҳафта то кори Комиссияи имтиҳони давлатӣ кафедра дар 

бораи тавсияи рисола барои ҳимоя қарор қабул мекунад. Рисолаи магистрии 

тибқи талабот таҳияшуда якҷоя бо иқтибоси ҷаласаи кафедра дар бораи 

тавсияи рисола барои ҳимоя, тақризи роҳбари илмӣ ва тақризи беруна ба 

шуъбаи таълимию методӣ супорида мешавад, ки онро ба Комиссияи 

имтиҳони давлатӣ пешниҳод мекунад. 

Дар ҳолати кори ғайриқаноатбахши магистрант аз болои рисола ва ѐ 

саркашӣ кардан аз иҷрои талаботҳои асосноки роҳбари илмӣ ѐ мудири 

кафедраи тахассусӣ кафедра ҳуқуқ дорад ташаббускори хориҷ намудани ин 

магистрант аз донишгоҳ гардад. Қарор дар бораи хориҷ намудани магистрант 

аз донишгоҳ аз тарафи ректор қабул карда мешавад. 

 

1.4 Тақризнависӣ ба рисолаи магистрӣ 

 

Ба рисолаҳои магистрӣ ҳатман бояд тақриз нависта шавад. 

Тақризнависон аз ҳисоби ҳайати профессорону устодони дигар кафедраҳои 

донишгоҳ на дертар аз як моҳ то ҳимоя бо пешниҳоди мудири кафедра аз 

тарафи Шӯрои донишгоҳ тасдиқ карда мешаванд. Дар ҳолати зарурият 

мутахассисони дигар муассисаҳо низ метавонанд ба тақризнависӣ ҷалб карда 

шаванд. 

 

Уҳдадориҳои муқарриз: 

 тафтиши рисолаи барои тақриз пешниҳодшуда ва таҳия намудани тақризи 

муфассали хаттӣ, ки дар он бояд муҳимияти мавзӯъ, асоснокии хулоса ва 

пешниҳодҳо, мантиқии сохти рисола, мавҷудияти шарҳи танқидии адабиѐт 

мавҷуд бошанд. Ба ғайр аз ин, муқарриз уҳдадор аст, камбудӣ ва тарафҳои 

сусти кор, сабк ва ороиши маводро нишон диҳад. Муқарриз дар хулосаи худ 

пешниҳодро барои баҳодиҳии кор ворид месозад; 

 ба магистрант супоридани нусхаи тақриз; 

 иштирок дар ҳимояи рисола ва пешниҳоди тақризи худ. 

 

2. ТАЛАБОТ БА СОХТОРИ РИСОЛАИ МАГИСТРӢ 

 

Рисолаи магистрӣ бояд чунин унсурҳои таркибӣ дошта бошад: 

 варақаи унвонӣ; 

 реферат; 

 мундариҷа; 

 рӯйхати ишораҳои шартӣ (ҳангоми зарурат); 
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 муқаддима; 

 қисми асосӣ, ки ба бобҳо тақсим шуда, дар онҳо таҳлили адабиѐти илмӣ, 

тасвири усулҳои истифодашуда, инчунин моҳият ва натиҷаҳои асосии 

таҳқиқот оварда мешавад; 

 хулоса; 

 рӯйхати манбаъҳои истифодашуда; 

 замимаҳо (ҳангоми зарурат); 

 рӯйхати корҳои илмие, ки магистрант аз рӯи мавзӯи таҳқиқоти рисолавӣ 

нашр намудааст. 

Ҳар як қисмати кор (муқаддима, бобҳо, параграфҳо, хулоса ва ғ.) бояд 

сарлавҳа дошта, ба истиснои параграфҳо, ҳамаашон аз саҳифаи нав оғоз 

гарданд. 

Варақаи унвонии рисола мутобиқи шакли дар замимаи 1 овардашуда 

ороиш дода мешавад. Номи рисолаи магистрӣ бояд кӯтоҳ буда бахши 

таҳқиқотҳои гузаронидаро муайян кунад, ҳадафҳои онҳоро инъикос намуда, 

ба мундариҷаи рисола мувофиқат кунад. Дар номи рисолаи магистрӣ ба 

истифода бурдани истилоҳҳои мураккаб ва ихтисораҳо роҳ додан лозим нест. 

Номи мавзӯи рисоларо бо калимаҳои «Омӯзиши ҷараѐни …», «Таҳқиқи баъзе 

роҳҳои …», «Таҳия ва таҳқиқи …», «Баъзе масъалаҳои …», «Маводҳо барои 

омӯзиши …» ва монанди онҳо оғоз намудан, тавсия дода намешавад. 

Реферат шарҳи мухтасари мундариҷаи рисолаи магистриро дар бар 

мегирад. Ҳаҷми хулоса (резюме) дар ҳар забон набояд аз якуним ҳазор 

аломатҳои чопӣ зиѐд бошанд. Резюме ба ҳар забон дар саҳифаи алоҳида шарҳ 

дода мешавад. Резюме аз чунин маълумотҳо иборат аст: 

 ном,насаб ва номи падарии магистрант; 

 номи рисолаи магистрӣ; 

 калимаҳои асосӣ (10-15) дар шакли асосии калима оварда шуда, бо ҳарфҳои 

хурд дар як қатор бо вергул чоп карда мешаванд; 

 шарҳи мухтасари мундариҷаи рисолаи магистрӣ, ки бояд ҳадафи кор, 

усулҳои таҳқиқот, натиҷаҳои бадастоварда, дараҷаи истифодабарӣ ѐ тавсияҳо 

барои истифодабарӣ, соҳаи истифодабариро инъикос намояд. 

Ҳангоми шарҳи мавод дар реферат сабки хоси матни илмӣ бояд риоя 

карда шуда, истилоҳҳои маъмул истифода шаванд. Аз истифодаи истилоҳ ва 

аломатҳои камшинос худдорӣ кардан зарур аст. 

Мундариҷа дар аввали рисола оварда шуда, дар он номи аниқи боб ва 

параграфҳо дар он шакле, ки дар матни рисола истифода шудаанд, бо нишон 

додани саҳифаҳо қайд карда мешаванд. Мундариҷа мутобиқи замимаи 2 

ороиш дода мешавад.  

Рӯйхати аломатҳои шартӣ истилоҳҳои махсус, ихтисорҳои кам 

паҳншуда, аббревиатураҳо, ишораҳои шартӣ ва монанди онҳоро дар бар 

мегирад, ки бо тартиби алифбо дар шакли сутун ҷойгир шуда дар тарафи 

рости онҳо шарҳи онҳо оварда мешаванд. Дар ҳолате, ки истилоҳҳои махсус, 

ихтисораҳо, аббревиатураҳо, ишораҳои шартӣ ва монанди онҳо камтар аз 
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панҷ маротиба такрор ѐбанд, шарҳи онҳо дар матн ҳангоми аввалин маротиба 

номбар кардан оварда мешавад. 

Муқаддима дар бар мегирад: 

 асоснок кардани интихоби мавзуъ; 

 муҳимияти мавзуъ; 

 мақсад; 

 вазифаҳо; 

 методологияи таҳқиқот; 

 нишон додани объект ва предмети таҳқиқот, асоснок кардани интихоби онҳо; 

 шарҳи сохтори кор ва тавсифи мантиқии сохти он; 

 нишон додани ҳаҷми пурраи рисола бо саҳифа, ҳаҷме, ки тасвирҳо, ҷадвалҳо, 

замимаҳо ишғол мекунанд, инчунин миқдори манбаъҳои истифодашаванда. 

Мақсадро ҳамчун «Таҳқиқи …», «Омӯзиши …» муайян намудан мумкин 

нест, зеро ин калимаҳо на ба худи мақсад, балки ба ҷараѐни расидан ба он 

ишора мекунанд. 

Муқаддима,  чун қоида қисми кӯтоҳ буда, то 4 саҳифаро дар бар 

мегирад. 

Қисми асосии рисола дар бобҳо шарҳ дода мешавад, ки дар онҳо чунин 

маълумотҳо оварда мешаванд: 

 шарҳи аналитикии адабиѐт оид ба мавзуъ, асосноккунии интихоби самти 

таҳқиқот ва шарҳи консепсияи умумии кор; 

 шарҳи объекти таҳқиқот ва усулҳои таҳқиқотии истифодашаванда; 

 шарҳи таҳқикотҳои таҷрибавӣ ва назариявии дар кор иҷрошуда. 

Тақсимоти маводи асосии рисола ба боб ва сохтори қисмҳо аз тарафи 

магистрант муайян карда мешавад. 

Дар шарҳи таҳлилии адабиѐт магистрант очерки давраҳои асосии рушди 

ақидаҳои илмӣ оид ба масъалаи баррасишавандаро меорад. Дар асоси 

таҳлили корҳои пештар иҷрошуда магистрант масъалаҳоеро муайян мекунад, 

ки ҳалношуда боқӣ мондаанд ва дар асоси ин предмет ва вазифаҳои 

таҳқиқоти худро муайян карда, мавқеи онҳоро дар ҳалли масъалаи мазкур 

нишон медиҳад. 

 Ҳангоми шарҳи объект ва предмети таҳқиқот ва усулҳои ҳангоми 

гузаронидани таҳқиқот истифодашаванда магистрант нуқтаҳои назари 

асосиро барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда тавсиф намуда, усулҳои 

назариявӣ ва таҷрибавиро қайд менамояд, мувофиқи мақсад будани 

истифодаи онҳоро асоснок мекунад. Асосноккунии интихоби объект ва 

предмети таҳқиқот, шарҳи хусусиятҳои он ҳатмӣ мебошад. 

Ҳангоми шарҳи таҳқиқоти шахсӣ магистрант он навигариеро ҷудо 

намуданаш зарур аст, ки ӯ дар баррасии масъала ѐ рушди самтҳои муайян ба 

соҳаи илми дахлдор ворид мекунад. Магистрант бояд эътимоднокии 

натиҷаҳои бадастомадаро баҳо дода, онҳоро бо натиҷаҳои монанди 

таҳқиқотҳои ватанӣ ва хориҷӣ муқоиса намояд. 



13 
 

Тамоми тартиби шарҳи рисола бояд ба мақсади таҳқиқот, ки муаллиф 

муайян кардааст, тобеъ бошад. Тақсими маводи рисола ба бобҳо, қисмҳо, 

инчунин пайдарҳамии онҳо бояд аз ҷиҳати мантиқӣ асоснок бошанд.  

Ҳангоми навиштани рисола бояд ба истифодаи калима ва фикрҳои 

умумӣ, мулоҳизаҳои бедалел роҳ дода нашавад. Натиҷаҳои таҳқиқотро дар 

рисола бояд ба таври мухтасар, мантиқӣ ва далелнок пешниҳод намуд. 

Ҳангоми навистани рисола магистрант бояд ба манбаъҳое, ки аз онҳо 

маводҳо ва натиҷаҳои алоҳидаро иқтисбос меорад, ишора кунад. Ба овардани  

матни дигар муаллифон бе истинод ба онҳо, инчунин иқтибосоварии матнҳо 

бе истифодаи нохунак иҷозат дода намешавад.  

Ҳар як боби қисми асосӣ бояд бо хулосаҳои кӯтоҳ ҷамъбаст карда 

шавад, ки ҷамъбасти зинаҳои таҳқиқот ба ҳисоб рафта, натиҷаҳои асосии 

илмӣ ва тавсияҳои амалии таҳқиқот дар умум дар қисми «Хулоса» оварда 

мешаванд. 

Хулоса, чун қоида, аз ду зерқисм иборат аст: «Натиҷаҳои илмии асосии 

рисола» ва «Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо». 

 Дар зерқисми якум шарҳи мухтасари моҳияти натиҷаҳои илмии рисола 

дода мешгавад. Дар ин зерқисм магистрант дар шакли фишурда он 

натиҷаҳоеро иброз мекунад, ки барои онҳо ба ӯ дараҷаи магистр додан 

мумкин бошад. Мазмунҳои асосие, ки ба ҳимоя бароварда мешаванд, бояд ба 

таври фаҳмо, мушаххас тасвият карда шуда, соҳияти натиҷаҳои илмии 

бадастовардаро инъикос кунанд. Тасвиятҳои умумӣ, ба монанди «Усулҳои 

наве пешниҳод карда шудаанд, ки имконият медиҳанд … баланд карда 

шавад» иҷозат дода намешаванд. 

Маълумоте, ки ба ҳимоя бароварда мешавад, натанҳо бояд шарҳи 

мухтасари натиҷаҳои илмии бадастовардаро дар бар гирад, инчунин 

баҳогузории қиѐсии аҳамияти илмӣ ва амалии онҳоро низ инъикос намояд. 

Дар дуюм қисмат имкониятҳои истифодаи амалии натиҷаҳои 

бадастомада баррасӣ карда мешаванд. Дар он дурнамои рушди минбаъдаи 

самти илмии мазкур низ метавонанд дида баромада шаванд.  

Рӯйхати манбаъҳои истифодашуда рӯйхати сарчашмаҳои иттилоотро 

дар бар мегирад, ки дар рисола ба онҳо истинод оварда шуда, бо тартиби 

пайдоишашон дар матни рисола ѐ бо тартиби алифбоии муаллифони якум ѐ 

сарлавҳа мутобиқи замимаҳои 4 ва 5 ташкил карда мешаванд. 

 Замима (ҳангоми зарурат) маводҳои ѐрирасон (схема, график, ҷадвал ва 

ғ.)-ро дар бар мегирад, ки дар матни кор ба онҳо истинод карда мешавад 

(замимаҳо ба шумораи умумии саҳифаҳо ворид карда намешаванд). 

Шумораи замимаҳо аз тарафи муаллифи рисола муайян карда мешавад.  

Ҳаҷми рисолаи магистрӣ бояд на кам аз 80 ва на зиѐда аз 100 саҳифаи 

матни чопӣ, на зиѐда аз 12 варақ маводҳои графикиро ташкил кунад. 
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3. ОРОИШИ РИСОЛАИ МАГИСТРӢ 

 

3.1 Муқаррароти умумӣ 

Рисолаи магистрӣ дар намуди матни тавзеҳӣ ороиш дода шуда, 

метавонад қисми графикиро дар бар гирад. 

Саҳифаҳои матн, тасвирҳо ва ҷадвалҳо бояд ба шакли А4 (210х297 мм) 

мутобиқат кунанд. Матни рисолаи магистрӣ дар як тарафи қоғази сафеди 

шакли А4 чоп карда мешавад. Ранги шрифт бояд сиѐҳ бошад. 

Ҳуруфчинии матни рисола бо истифода таҳриргари матнии Word амалӣ 

карда мешавад. Истифодаи шрифти навъи Times New Roman андозаи 

14 тавсия дода мешавад. Миқдори аломатҳо дар сатр 60-70 адад буда, 

масофаи байнисатрӣ 1,5, шумораи сатрҳои матнӣ дар саҳифа – 39-40 

мебошад. 

Чунин андозаи ҳошияҳо муқаррар карда мешаванд: болоӣ ва поѐнӣ – 20 

мм, аз чап – 30 мм, аз рост – 10 мм. 

Ҳарфи чоп бояд мустақил, аниқ, бо ранги сиѐҳ ва дар тамоми матни 

рисола якхела бошад. Истифода кардани навишти гуногуни ҳарф: курсив, 

ғафс, ғафси курсив, ҷудо намудан ба воситаи чорчӯба, фосила, ба зери матн 

хат кашидан ва ғ. иҷозат дода мешавад. 

 Ғалат ва носаҳеҳиии графикӣ, ки дар матн пайдо мешаванд, иҷозат 

дода мешавад, ки бо роҳи тоза кардан ѐ бо ранги сафед ранг кардан дуруст 

карда шуда, ба ҷои онҳо бо роҳи чопкунӣ ѐ дастӣ матни дуруст ворид карда 

мешавад. 

Сарлавҳаҳои «Реферат», «Мундариҷа», «Муқаддима», «Хулоса», 

«Рӯйхати манбаъҳои истифодашуда», «Замима» ва сарлавҳаи қисматҳои 

асосӣ бояд аз байни сатр бе гузоштани нуқта дар охираш бо ҳарфҳои аввали 

калон бе хат кашидан дар зерашон нависта шаванд.  

Сарлавҳаи қисматҳо бо ҳарфи майда (ба ғайр аз ҳарфи якуми калон) бо 

гузоштани сарсатр (абзатс) бо ҳарфҳои ғафс, андозаи 1-2 пункт калонтар аз 

матни асосӣ нависта мешаванд. 

Пунктҳо, чун қоида, сарлавҳа надоранд. Ҳангоми зарурат ба пунктҳо бо 

ҳарфи ғафси андозаи матни асосӣ, бо гузоштани сарсатр сарлавҳа гузошта 

мешавад. 

Дар охири сарлавҳаи боб, қисмат ва зерқисмҳо нуқта гузошта 

намешавад. Агар сарлавҳа аз ду ва  зиѐда ҷумлаҳо иборат бошад, онҳо бо 

нуқта ҷудо карда мешаванд. Дар охири сарлавҳаи пункт нуқта гузошта 

мешавад.  

Фосила байни сарлавҳа (ба истиснои сарлавҳаи пункт) ва матн бояд 2-3 

фосилаи байнисатриро ташкил кунад. Агар байни ду сарлавҳа матн мавҷуд 

набошад, фосилаи байни онҳо ба андозаи 1,5-2 фосилаи байнисатрӣ гузошта 

мешавад. Фосила байни сарлавҳа ва матне, ки сарлавҳа баъди он меояд, 

метавонад, аз фосила байни сарлавҳа ва матне, ки ба он тааллуқ дорад, зиѐд 

бошад.  

Ҳар як қисми таркибии рисола бояд аз варақи нав оғоз гардад. 
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3.2 Рақамгузорӣ ба саҳифа ва бобҳо 

 

Матни рисола ба қисмҳо, зерқисм, пункт ва зерпункт тақсим мешавад, к 

ибо рақамҳои арабӣ рақамгузорӣ карда мешаванд. Саҳифаҳои кор низ аз 

аввал то охири матн рақамгузорӣ карда мешаванд. 

Рақами саҳифаҳо бо рақамҳои арабӣ дода мешаванд. Саҳифаи аввали 

рисола варақаи унвонӣ мебошад, ки ба рақамгузории умумии саҳифаҳои 

рисола ворид мекунанд. Дар варақаи унвонӣ рақами саҳифа гузошта нашуда, 

дар варақҳои минбаъда рақам дар маркази қисми поёнии варақ бе 

нуқтагузорӣ дар охираш гузошта мешавад. 

Қисматҳо дар доираи ҳар як боб рақамгузорӣ карда мешаванд. Рақами 

қисмат аз рақами боб ва рақами тартибии қисм, к ибо нуқта ҷудо карда 

шудааст, иборат аст, масалан: «1.2» (банди дуюми боби якум). 

Зерқисмҳо дар доираи ҳар як қисм рақамгузорӣ карда мешаванд. Рақами 

зерқисм аз рақамҳои тартибии боб, қисм, зерқисм иборат аст, к ибо нуқтаҳо 

ҷудо карда шудаанд, масалан: «2.1.4» (чорум зербанди банди якуми боби 

дуюм).  

Дар охири рақамгузории боб, қисм, зерқисм, пунктҳо ва инчунин 

сарлавҳаҳои онҳо нуқта гузошта намешавад. 

 

3.3 Тасвир ва замимаҳо 

 

Тасвирҳо (нақшаҳо, ҷадвалҳо, схемаҳо, диаграммаҳо, суратҳо, расмҳо) 

дар кор бевосита баъди матне, ки онҳо якум маротиба номбар карда 

мешаванд ва ѐ дар ҳолати нағунҷиданашон дар саҳифаи оянда ҷойгир карда 

мешаванд. Ба ҳар як тасвир дар рисола бояд истинод нишон дода шавад. 

Тасвирҳо бо калимаи «Расм» нишонагузорӣ шуда, барои тамоми матни 

рисола, ба истиснои тасвирҳои замимаҳо, бо тартиби пай дар пай бо 

рақамҳои арабӣ рақамгузорӣ карда мешаванд. Масалан: Расми 1.3. (расми 

сеюми қисми якум). Тасвирҳо бояд матни зерирасмӣ дошта бошанд, масалан: 

Расми 1.3 Динамикаи талабот (Замимаи 3). 

Агар дар рисола танҳо як тасвир бошад, он рақамгузорӣ карда 

намешавад ва дар зераш «Расм» наменависанд. 

Замимаҳо. Замимаҳо бояд чун идомаи рисола дар саҳифаҳои минбаъда ѐ 

дар шакли қисми алоҳида (китоб) таҳия карда шаванд. Замимаҳо бояд бо 

қисми боқимондаи кор рақамгузории умуми саҳифа дошта бошанд.    

Ҳар як замима бояд аз саҳифаи нав сар шуда, дорои сарлавҳа бошад ва 

дар боло, аз рост калимаи «Замима» ва рақами он нишон дода шавад. 

Замимаҳо бо тартиби истинод ба онҳо дар матн ҷойгир карда шаванд.  

 

3.4 Ороиши ҷадвалҳо 

Маводҳои рақамиро дар рисола беҳтар аст, дар намуди ҷадвал ҷойгир 

кард. Ҷадвал бояд дар рисола бевосита баъди дар матн номбар шуданаш ва ѐ 

дар саҳифаи навбатӣ ҷойгир карда шавад (замимаи 3). 
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Калимаи «Ҷадвал» ва рақами он аз тарафи чап дар як сатр бо номи 

ҷадвал ҷойгир карда мешавад. Ҷадвалҳо бо рақамҳои арабӣ дар давоми 

тамоми рисола, масалан: Ҷадвали 1 ѐ дар доираи қисмат, масалан: Ҷадвали 

1.2 рақамгузорӣ карда мешаванд. Агар дар рисола як ҷадвал бошад, он 

рақамгузорӣ нашуда калимаи «Ҷадвал» нависта намешавад. Калимаи 

«Ҷадвал» ва сарлавҳа бо ҳарфи калон оғоз шуда, дар охири он нуқта гузошта 

намешавад. 

Ҷадвал бояд чунон ҷойгир карда шавад, ки бе гардонидани кор хонда 

шавад ва дар ҳолати ғайриимкон будан он бояд тавре ҷойгир карда шавад, ки 

бо гардонидани рисола ба самти ҳаракати ақрабаки соат хонда шавад. 

Ҳангоми дар дигар саҳифа идома додани ҷадвал аввали сари он бояд 

такроран нависта шуда, дар болои он калимаҳои «Давоми ҷадвали» бо нишон 

додани рақам ҷойгир карда шаванд. Агар саршавии ҷадвал калон бошад, 

иҷозат дода мешавад, ки он дар дигар саҳифа такрор карда нашавад. Дар ин 

ҳолат саршавии ҷадвал бояд рақамгузорӣ карда шуда, дар саҳифаи оянда 

рақамҳо такроран нависта шаванд. Дар ҳолате, ки дар ягон сатри ҷадвал 

маълумотҳои рақамӣ ѐ хаттӣ мавҷуд набошанд, дар он хат монда мешавад.  

 

3.5 Формула ва муодилаҳо 

 

Эзоҳи ишораҳо, аломатҳо ва коэффисиентҳои рақамӣ бевосита баъди 

формула, бо тартиби ҷойгиршавӣ дар формула оварда мешаванд. Шарҳи ҳар 

як аломат ва коэффисиенти рақамӣ аз сатри нав оғоз карда шуда, сатри якум 

бо калимаи «ки дар ин ҷо» бе гузоштани аломати баѐн сар мешавад. Муодила 

ва формулаҳо аз матн ҷудо, дар сатри алоҳида нависта мешаванд. Формула ва 

муодилаҳо дар тамоми давоми кор дар шакли пай дар пай бо рақамҳои арабӣ 

рақамгузорӣ карда мешаванд, ки дар қисми рост, баъди формулаҳо дар 

дохили қавс оварда мешаванд. 

 

3.6 Ихтисораҳо. Истинодҳо 

 

Ҳангоми истинод ба асар, дар вақти номбар кардани он дар рисолаи 

магистрӣ дар қавсҳои квадратӣ рақаме гузошта мешавад, ки асар дар рӯйхати 

библиографӣ ҷойгир шудааст. Дар ҳолатҳои зарурӣ (одатан дар вақти 

истифодаи маводҳои рақамӣ ѐ иқтибос) саҳифае низ нишон дода мешавад, ки 

сарчашмаи истифодашуда ҷойгир шудааст, рақами 6, с. 4-5. Истинод ба 

ҷадвалҳо, расм, замимаҳо дар қавси доирашакл гирифта мешаванд. Ҳангоми 

истинод «мувофиқи маълумотҳои ҷадвали 5», «тибқи маълумотҳои расми 3», 

«мутобиқи замимаи А», «… бо формулаи (3)» навистан зарур аст. 

 

3.7 Рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда 

 

Дар охири рисолаи магистрӣ рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда 

оварда мешавад. Маълумот дар бораи манбаъҳо бо тартиби номбаршавиашон 
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дар рисола ѐ бо тартиби алифбо ҷойгир карда мешаванд. Дар матн истинод ба 

манбаъҳо тибқи рақами тартибӣ дар рӯйхати сарчашмаҳо, дар қавсҳои 

квадратӣ оварда мешавад, масалан [13, с.45]. 
Ба рӯйхати манбаъҳои истифодашуда тамоми намуди нашрияҳо: 

маводҳои патентӣ, ҳисоботҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, тарҳи намоишҳо ва ғ. 

ворид карда шаванд. Истинод ба маводҳои нашрнашуда иҷозат дода 

намешавад. 

 

4. ҲИМОЯИ РИСОЛАИ МАГИСТРӢ 

 

Кафедраи тахассусӣ ҳимояи пешакии рисолаи магистриро ташкил 

мекунад, ки дар он магистрант дар бораи натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-

таҳқиқотии худ маърӯза мекунад, инчунин дар бораи иҷозат додан ба ҳимояи 

рисолаи магистрӣ қарор қабул карда мешавад. Рисолаи магистрии омодашуда 

бояд аз нозири меъѐр гузарад. Вазифаи нозири меъѐр тафтиш намудани 

мутобиқати рисолаи магистрӣ ба меъѐр ва талаботҳое мебошад, ки дар 

стандартҳои давлатии ихтисос ва санадҳои меъѐрии мактаби олӣ муайян 

карда шудаанд. 

Дар асоси таҳлили мундариҷаи рисолаи магистрӣ ва баъди гузаштан аз 

нозири меъѐр, роҳбари илмӣ дар бораи иҷозат додан ба ҳимоя қарор қабул 

мекунад. Рисолаи магистрие, ки ба ҳимоя иҷозат дода шудааст, ба тақриз 

равона карда мешавад. Муқарриз баъди шиносоӣ бо рисолаи магистрӣ 

хулоса-тақриз таҳия меунад, ки дар он бартарӣ ва камбудиҳои корро нишон 

медиҳад, сифати онро баҳо дода, дар бораи арзиши ҳақиқии амалии он 

хулоса медиҳад. Магистрант пешакӣ бо тақриз шинос мешавад. 

Тақризи роҳбар ва тақризи беруна ба рисолаи магистрӣ ба рисолаи 

магистрӣ гузошта мешавад. Дар саҳифаи охири тақризи роҳбар ва тақризи 

беруна имзои магистрант дар бораи шинос шудан бо онҳо гузошта мешавад. 

Рисолаи магистрӣ танҳо бо мавҷуд будани шакли чопии 

муқовабандшудааш бо имзо қабул карда мешавад.  

Маросими ҳимояи рисолаи магистрӣ маърӯзаи магистрант бо намоиши 

мултимедӣ, ҷавобдиҳӣ ба саволҳои аъзоѐни комиссия ва иштирокчиѐн (бо 

иҷозати раиси Комиссияи имтиҳони давлатӣ), баромади роҳбари илмӣ ва 

муқарриз, ҷавоб додан ба танқиди муқарриз, ва сухани охирро дар бар 

мегирад, ки дар он магистрант ҳуқуқ дорад ақидаи худро оид ба танқиду 

тавсияҳои дар ҷараѐни ҳимоя ифода кунад. Агар роҳбари илмӣ ѐ муқарриз 

дар ҳимоя ҳузур надошта бошанд, тақризи онҳо аз тарафи раиси Комиссияи 

имтиҳони давлатӣ хонда мешавад. 

Барои ҳимоя магистрант намоиши мултимедии натиҷаҳои кори 

анҷомдодаро омода мекунад, ки дар он бояд чунин унсурҳо таҷассум ѐбанд: 

 номи рисола; 

 муҳимияти мавзӯъ; 

 мақсад ва вазифаҳои рисола; 

 сохтор; 
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 натиҷаҳои асосие, ки ба ҳимоя бароварда мешаванд; 

 аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои бадастоварда. 

Давомнокии маърӯза ва намоиши мултимедӣ бояд аз 15 дақиқа зиѐд 

бошад. Ҳимояи умумии рисолаи магистрӣ на зиѐда аз 30 дақиқаро дар бар 

мегирад. 
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ЗАМИМАИ 1 

Намунаи ороиши варақаи унвонии рисолаи магистрӣ 
 

ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН 

КАФЕДРАИ ИДОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЁТИ БЕРУНӢ  

 

 

 

Мирзоев Ҷовидон Тағаймуродович 

Мавзуъ:  Муаммоҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии муҳоҷирати байналхалқии 

қувваи корӣ  

РИСОЛАИ МАГИСТРӢ 

 

Роҳбари илмӣ; 

д.и.и., профессор Раҳимов Р.К. 
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ЗАМИМАИ 2 

Намунаи ороиши мундариҷаи рисолаи магистрӣ 

 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии рушди ҳамкориҳои иқтисодии байналхалқӣ 

ва диверсификатсияи иқтисодиѐт 

1.1. Моҳият ва мундариҷаи фаъолияти иқтисодиѐти берунмарзӣ 

1.2. Мавқеъ ва нақши фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ дар рушди 

иқтисодии давлат 

1.3. Зарурияти диверсификатсияи иқтисодиѐти мамлакат дар зинаи 

муосири рушди хоҷагии ҷаҳонӣ 

Боби 2. Нақши алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ дар рушди иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.1. Вазъи муосири иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.2. Фаъолияти иқтисодии берунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Боби 3. Дурнамои диверсификатсияи иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

заминаи рушди робитаҳои иқтисодии берунаи мамлакат 

3.1. Воридотивазкунӣ ва мусоидат ба содирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чун механизми диверсификатсияи иқтисодиѐт 

3.2. Самтҳои соҳавии диверсификатсияи алоқаҳои иқтисодии 

берунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир 

Хулоса 

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ЗАМИМАИ 3 

Намунаи ороиши ҷадвал ва расмҳо 

 

Ҷадвали 2.4 – Динамикаи тағйирёбии содироти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2020 

Мавқеъ Маҳсулот 

Ҳисса (дар % 

аз умум) 

1 Семент 23,23 

2  Хокаи контсентрати кон 20,89 

3 Алюминияи аввалия 18,05 

4 Меваи хушк 15,07 

Эзоҳ – Сарчашма: [6, с. 10]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Расми 2.2 - Ташкили сохтори идоракунии сектори саноати 

хўрокворї барои коркарди меваю сабзавот  

Эзоҳ – Сарчашма: [3, с. 35]. 

 

 

Маќомоти Иљроияи 
Њокимияти давлатии 

Вилояти Суѓд  

Идоракунии бахши 
саноати хўрокаи 

Вилояти Суѓл 

Шўрои њамоњангсозии сектори 
саноати хўрокаи вилоят 

Агенти шабака (маркази 

назорати амалиѐтӣ) 

Муассисањои 
молиявї-ќарзии 

њамкор: 
ЉСК 

«Агроинвестбонк»; 
ЉСК «Бонки 

Эсхатта»; 
ЉДММ «Имон 

Интернейшнл» ва ѓ. 

Корхонањои ба 
коркарди саноатї 

машѓулбуда: 
- КМ ЉСП «Оби Зулол»; 

- ЉС «Хуљанд к/к»; 
- ЉСП «З. Њасанов»; 
- ЉСК «Конибодом»; 
- ЉДММ «Исфара К»; 

- КМ «Хуљанд 
Пакижинг»; 

- ЉДММ «Фудсервис» 
 

Истењсолкунандагон
и мева ва сабзавот: 

- корхонањои 
кишоварзї; 

- хољагињои дењќонї; 
- хољагињои хонаводагї; 

- дигар муттасаддиѐн. 

Логистика: 
КВД «Роњи оњани 

Тољикистон» 
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ЗАМИМАИ 4 

Намунаи ороиши адабиѐтҳои истифодашуда 
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1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи наќлиѐт (Ахбори Маљлиси 
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2. Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амнияти нақлиѐтӣ дар 

Љумњурии Тољикистон” (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон,ш)., шањри Душанбе 3 июли соли 2012, №847. 

3. Тољикистон дар раќамњои оморї //Агентии омори назди президенти 

Љумњурии Тољикистон// Душанбе-2015., 234 сањ. 
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ЗАМИМАИ 5 

Намунаи ороиши библиорафии адабиёт ва захираҳои электронӣ бо 

забонҳои русӣ ва англисӣ 

Хусусияти 
сарчашма  

Намунаи барасмиятдарорӣ 

Як, ду ѐ се 
муаллиф 
(китобҳо, 

маводҳои 

таълимӣ -

методӣ) 

        Безруков, А.И., Зубченко, Л.А. Европейское 
сообщество на пути к единому рынку: роль 
транснационального капитала / А.И. Безруков, Л.А. 
Зубченко. — М.: Международные отношения, 1990. — 208 с. 
         Кругман, П.Р., Обстфельд, М. Международная 
экономика. Теория и практика: учебник для вузов / 
П.Р.Кругман, М.Обстфельд; пер. с англ. под ред. В.П. 
Колесова, М.В. Кулакова. — 5-е изд. — М.: ЮНИТИ, 2003. 
— 800с. 
         Baldwin, R., Wyplosz, C. The Economics of European 
Integration / R.Baldwin, C. Wyplosz. — London: McGraw Hill 
Higher Education, 2006. — 418 p. 
         Panagariya, A. E-commerce, WTO and developing 
countries / A. Panagariya [Electronic resource]. — N.Y.: 
UNCTAD, 2000. 33 р. — Mode of 
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Date of access: 1.08.2008. 

Чор ва 
зиѐда 
муаллифон 
(китобҳо, 

маводҳои 
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ed. by B. Hettne. — N. Y.: St. Martin's press, 1999. — 270 p. 

Коллективи 
муаллифон 
(китобҳо ва 

нашрияҳои 

иттилоотӣ)  

Содружество Независимых Государств в 2002 г. Краткий 
справочник / Межгос. стат. комитет СНГ. — М.: 
Исполнительный комитет СНГ, 2003. — 392 с. 
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Беларусь; редкол.: Я.М. Александрович [и др.]. — Минск: 
Юнипак, 2004. — 202 с. 

UNCTAD Нandbook of international statistics / UNCTAD. 
— N.Y. and Geneva, 2003. — 419 p. 
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— Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities // Official site of Statistical Office of the European 
Communities [Electronic resource] / Eurostat. — Brussels, 2007. 
— Mode of access: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. — Date of 

http://www.unctad.org/en/docs/%20itcdtab3_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Дата доступа: 14.04.2009. 

О введении маркировки товаров контрольным 
(идентификационным) знаком: Указ Президента Республики 
Беларусь, 14 сент. 2004 г., № 72 // Национальная 
экономическая газета. — 2004. — 21 сент. — С. 10. 

Таможенный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 4 янв. 2007 г., №204-З: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 21.07.2008 г., №417-З // Косультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2008. — 
Дата доступа: 10.04.2009. 

О лицензировании внешней торговли отдельными 
видами товаров: Постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 27 сент. 2006, №1267: с изм. и доп.: текст по 
состоянию на 2 февр. 2009 г. // ЭталонБеларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19302151
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European Commission. — Luxembourg: Office for Official 
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ЗАМИМАИ 6 

Намунаи баёни маводи кори илмӣ: 

Азбаски кори илмӣ, пеш аз ҳама, кори тахассусӣ ба ҳисоб меравад, ба 

забон ва шеваи он диққати ҷиддӣ бояд зоҳир намуд. Дар ҳақиқат маҳз 

фарҳанги шева ва забон аз ҳама хубтар барои баҳо додан ба фарҳанги 

умумии муаллиф имконият медиҳад. 

Забон ва шеваи кори илмӣ чун қисми нутқи илмии хаттӣ зери таъсири 

одоби академӣ ташаккул ѐфтаанд, ки моҳияти онро шарҳи нуқтаи нахзари 

худ ва ақидаҳои ҷалбнамуда бо мақсади асосноккунии ҳақиқати илмӣ ташкил 

мекунад. 

Ба матни илмӣ хотимаѐбӣ, бутунӣ ва алоқамандии маънавӣ хос аст. 

Воситаи муҳими инъикоси алоқаи мантиқӣ воситаҳои махсуси функсионалӣ-

синтаксисии алоқа ба ҳисоб мераванд, ки ба пайдарпаии инкишофи ақида 

ишора мекунанд:  

«дар ибтидо»; «пеш аз ҳама»; «баъд»; «якум»; «дуюм»; «маънии онро 

дорад, ки»; «ҳамин тавр» ва ғ., 

муносибатҳои мухталиф: 

«аммо»; «дар он вақте, ки»; «ба ҳар ҳол», 

робитаи сабаб-натиҷа: 

«аз ин рӯ»; «барои ҳамин»; «бинобар ин»; «дар натиҷаи ин»; «ба ғайр аз 

ин», 

гузаштан аз як фикр ба фикри дигар: 

«пеш аз гузаштан ба»; «диққат медиҳем ба»; «дида мебароем»; 

«истода мегузарем»; «дида баромада»; «мегузарем ба»; «истодан зарур 

аст», 

ҷамъбаст, хулоса: 

«ҳамин тавр»; «дар хулоса қайд мекунем, ки»; «ҳамаи гуфтаҳо имкон 

медиҳанд, хулоса барорем, ки»; «қайд кардан зарур аст, ки». 

Ба сифати воситаҳои алоқа метавонанд ҷонишин, сифат ва сифати феълӣ 

истифода карда мешаванд: 

«маълумотҳо»; «ин»; «чунин»; «номбаршуда»; «ишорашуда» ва ғ. 

Хусусияти хоси матни илмӣ дар он аст, ки ба он танҳо маълумот ва 

далелҳои аниқи дар натиҷаи муоинаҳои дуру дароз ва таҷрибаҳои илмӣ ба 

даст овардашуда ворид карда мешаванд. Ин ҳам аниқии инъикоси онҳо ва 

истифодаи истилоҳҳои махсусро талаб мекунад. 

Ба шарофати истилоҳҳои махсус имконият ба даст меояд, ки мафҳумҳои 

васеъ ва хусусиятҳои далелҳои илмӣ, ҷараѐнҳо ва ҳодисаҳо дар шакли 

мухтасар пешниҳод карда шаванд. 

Аз нуқтаи назари морфология қайд кардан зарур аст, ки дар нутқи илмӣ 

ба миқдори зиѐд исмҳо бо маънои абстрактӣ оварда мешаванд: 

«таҳқиқот»; «баррасӣ»; «омӯзиш» ва ғ. 

Барои ташкил намудани дараҷаи бартарият бисѐртар чунин калимаҳо 

истифода мешаванд: 

«аз ҳама зиѐд»; «аз ҳама кам». 
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Хусусияти забони асари илмӣ мавҷуд набудани экспрессия дар он ба 

шумор меравад.  

Дар нутқи илмӣ ҷонишинҳои ишоратии «ин», «он», «чунин» зиѐд паҳн 

шудаанд. Онҳо натанҳо предметро мушаххас мекунанд, инчунин алоқаи 

мантиқии байни ҳиссаҳои нутқро нишон медиҳанд: 

«Ин маълумотҳо барои хулоса асоси кофӣ мебошанд». 

Ҷонишини «чӣ», «чизе» аз сабаби номуайянии маънои онҳо дар матни 

кор одатан истифода карда намешаванд. 

Азбаски ба нутқи илмӣ пайдарҳамии мантиқии ҷиддӣ хос аст, ҷумлаҳои 

алоҳида бо ҳам алоқаманд буда, ҳар як ҷумлаи минбаъда ѐ аз пешина ба 

вуҷуд меояд ѐ давоми нақл ва фикр ба ҳисоб меравад.  

Ҷумлаҳои мураккаб хело зиѐданд: 

«ба шарофати»; «чунки»; «ба ҷои он, ки»; «бо назардошти он, ки»; «аз 

сабаби»; «баъд аз он, ки»; «дар ҳоле, ки» ва ғ. 

Хусусан чунин пешояндҳо истифода карда мешаванд: 

«дар давоми», «мувофиқи», «дар натиҷаи», «назар ба», «дар қатори», 

«дар робита бо» ва ғ. 

Ҷумлаҳои бешахс, номуайян дар матни корҳои илмӣ ҳангоми шарҳи 

далел, зуҳурот ва ҷараѐнҳо истифода карда мешаванд. Ҷумлаҳои унвонӣ дар 

номи қисмҳо, боб ва зерқисмҳо, дар навиштаҷоти расмҳо, 

диаграммаҳоистифода карда мешаванд. 

Масалан: «Мафҳуми қарордоди хариду фурӯш» 

Дар матни илмии хаттӣ хусусиятҳои услубӣ хос аст. Ифодаи обективӣ 

яке аз услуби асосии чунин матн аст. Аз ин ҷо дар матни илмӣ калима ва 

ибораҳои туфайлӣ истифода мешаванд, ки ба дараҷаи саҳеҳии хабар ишора 

мекунанд. Ба шарофати ин гуна калимаҳо ин ѐ он далел ҳамчун саҳеҳ ва 

муътамад нишон дода мешавад: 

«албатта»; «ҳақиқатан»; «бешубҳа»,   

чун тахминӣ: 

«зоҳиран»; «фарз кардан», 

чун имконпазир: 

«ҳатталимкон», «шояд». 

Шарти ҳатмии пешниҳоди мавод ишора намудан ба он аст, ки 

сарчашмаи хабар кист, ин ѐ он фикр аз ҷониби кӣ гуфта шудааст, ин ѐ он 

ифода ба кӣ тааллуқ дорад. Дар матн ин шартро метавон бо истифодаи 

калима ва ибораҳои туфайлии махсус амалӣ намуд: 

«тибқи маълумотҳои»; «ба фикри» ва ғ. 

Сабки нутқи илмии хаттӣ – ин монологи бемубтадо мебошад. Аз ин рӯ, 

ифода одатан аз номи шахси сеюм баѐн карда мешавад, зеро диққат асосан ба 

мундариҷа ва пайдарҳамии мантиқии хабар дода мешавад на ба субъект. 

Баъзан шакли шахси якум истифода шуда, ҷонишини танҳои дар шахси дуюм 

умуман истифода карда намешавад. «Ман» қариб истифода карда намешавад. 

Аз ин рӯ, муаллифони корҳои илмӣ кӯшиш мекунанд ифодаҳое истифода 

кунанд, ки истеъмоли чунин ҷонишинро истисно кунанд. 
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Чунин ифодаҳо метавонанд ҷумлаҳои номуайяни бемубтадо ба шумор 

мераванд: 

«Дар аввал таснифоти … оварда шуда, баъдан таҳлили қиѐсии гуруҳҳои 

таснифотии ҷудошуда оварда мешаванд». 

Шакли баѐн аз тарафи шахси сеюм низ истифода карда мешавад: 

«муаллиф тахмин мекунад, ки …». 

Ҳамин вазифаро ҷумлаҳо бо тарзи мафъул ҳам иҷро мекунанд: 

«Муносибати комплексӣ оид ба таҳқиқоти … таҳия шуда, ». 

Чунин равиш имконият медиҳад, ки истифодаи ҷонишинҳои шахсӣ дар 

матн истисно карда шавад. 
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ЗАМИМАИ 7 

Намунаи тақризи роҳбари илмӣ ба рисолаи магистрӣ 

 

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ 

Ба рисолаи магистрии магистранти Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  

 

Насаб, ном, номи падар пурра  

ки дар мавзӯи     

 

таҳия карда шудааст. 

Хулосаи роҳбари илмӣ 

Рисолаи магистрӣ мумкин аст ба ҳимоя роҳ дода шавад. 

 

Донишҷӯи магистратура _____________________________________________ 

                                     Насаб, ном, номи падар пурра  

__________________________________________________________________ 

(ба гирифтани дараҷаи «магистр» аз рӯи ихтисоси (шифр ва номи ихтисос) 

сазовор аст) 

Роҳбари илмии рисолаи магистрӣ: 

 

(вазифа ва ҷои кор, унвон ва дараҷаи илмӣ) 

__________________________________________________________________ 

(Насаб, ном, номи падар пурра) 

Тақриз бояд чунин маълумотҳоро дар бар гирад: 

- дар бораи расидан ба мақсади рисолаи магистрӣ; 

- дараҷаи ҳал шудани вазифаҳои гузошташуда; 

- дараҷаи мустақилият ва ташаббускории магистрант; 

- маҳорати бо адабиѐти махсус кор кардани магистрант; 

- имконияти истифодаи натиҷаҳои ба даст оварда дар амал; 

- имконияти сарфароз кардани магистрант бо дараҷаи «магистр» аз рӯи 

ихтисоси __________________________________________________________ 
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ЗАМИМАИ 8 

Намунаи тақризи беруна ба рисолаи магистрӣ 

 

ТАҚРИЗ  

Ба рисолаи магистрии магистранти Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Насаб, ном, номи падар пурра  

ки дар мавзӯи     

 

таҳия карда шудааст. 

Муқарризи рисолаи магистрӣ: 

__________________________________________________________________ 

 (вазифа ва ҷои кор, унвон ва дараҷаи илмӣ) 

 

(насаб, ном, номи падар пурра) 

 
«____» _______________201_ с. ______________________ 
                        (имзо) 
Имзои муқарризе, ки дар дигар ташкилот кор мекунад, бояд бо тартиби 

муқарраршуда тасдиқ карда шавад. 

Дар тақриз қайд карда мешавад: 

- муҳимияти мавзӯи рисолаи магистрӣ; 

- дараҷаи мутобиқати мундариҷаи рисолаи магистрӣ ба номи он; 

- мантиқии сохти шарҳи рисолаи магистрӣ; 

- мавҷудияти шарҳи танқидии сарчашмаҳои адабиѐт аз рӯи мавзуъ; 

- баҳодиҳии эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада ва аҳамияти амалии 

онҳо; 

- мавҷудияти хулосаҳои далелнок; 

- мулоҳизаҳо оид ба ороиши рисолаи магистрӣ ва сабки пешниҳоди 

мавод; 

- мустақилияти иҷро; 

- баҳодиҳии рисолаи магистрӣ. 

 

 



35 
 

ЗАМИМАИ 9 

НАМУНАИ ТАХМИНИИ МАВЗУЪҲО ВА НАҚШАҲОИ РИСОЛАИ 

МАГИСТРӢ АЗ РӮИ ИХТИСОСИ М-25010301 – ИДОРАИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЁТИ БЕРУНӢ: 

 

Мавзӯи 1. Имкониятҳои истифодаи ҳамкориҳои иқтисодии 

берунмарзӣ барои диверсификатсияи иқтисодиёти Тоҷикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии рушди ҳамкориҳои иқтисодии байналхалқӣ 

ва диверсификатсияи иқтисодиѐт 

a. Моҳият ва мундариҷаи фаъолияти иқтисодиѐти берунмарзӣ 

b. Мавқеъ ва нақши фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ дар рушди 

иқтисодии давлат 

c. Зарурияти диверсификатсияи иқтисодиѐти мамлакат дар зинаи 

муосири рушди хоҷагии ҷаҳонӣ 

Боби 2. Нақши алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ дар рушди иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.1. Вазъи муосири иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.2. Фаъолияти иқтисодии берунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Боби 3. Дурнамои диверсификатсияи иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

заминаи рушди робитаҳои иқтисодии берунаи мамлакат 

3.1. Воридотивазкунӣ ва мусоидат ба содирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чун механизми диверсификатсияи иқтисодиѐт 

3.2. Самтҳои соҳавии диверсификатсияи алоқаҳои иқтисодии 

берунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир 

Хулоса 

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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Мавзӯи 2. Муаммоҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии муҳоҷирати 

байналхалқии қувваи корӣ 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима  

Боби 1. Ҷанбаҳои назариявии муҳоҷирати байналхалқии қувваи корӣ 

1.1. Равишҳои назариявӣ ба омӯзиши муҳоҷирати меҳнатии 

байналхалқӣ 

1.2. Самтҳои таҳқиқи самараи иқтисодии муҳоҷирати байналхалқии 

қувваи кории баландихтисос 

1.3. Назарияҳои муосири муҳоҷирати меҳнатӣ 

Боби 2. Тамоюлҳои муҳоҷирати байналхалқии қувваи корӣ дар иқтисодиѐти 

ҷаҳонӣ 

2.1. Замина ва омилҳои муҳоҷирати байналхалқии қувваи корӣ 

2.2. Тамоюлҳои асосӣ дар бахши муҳоҷирати меҳнатии байналхалқӣ 

Боби 3. Муаммоҳои иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷирати байналхалқии қувваи 

корӣ 

3.1. Конфликтогении ҷараѐнҳои муҳоҷиратӣ 

3.2. Танзими байналхалқии муҳоҷирати байналхалқии меҳнатӣ 

Хулоса 

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 3. Хусусиятҳои рақобати байналхалқӣ дар шароити 

глобализатсияи иқтисодиёти ҷаҳонӣ  

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии рақобати байналхалқӣ ва рақобатпазирии 

иқтисодиѐти миллӣ 

1.1.  Моҳият ва мундариҷаи рақобати байналхалқӣ 

1.2.  Рақобат дар давраи ҷаҳонишавӣ 

1.3.  Моҳияти рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ 
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Боби 2. Тамоюлҳои рақобати байналхалқӣ дар шароити гобализатсияи 

иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

2.1. Стандартҳои байналхалқии сифати маҳсулот чун воситаи рақобати 

байналхалқӣ дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

2.2. Рақобатпазирии мамлакатҳои хориҷӣ дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

Боби 3. Рақобатпазирии иқтисодиѐти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун 

омили иштироки мамлакат дар рақобати байналхалқӣ 

3.1. Пояи захиравии Тоҷикистон чун омили рақобатпазирии иқтисодиѐти 

миллӣ 

3.2. Рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ дар бозори ҷаҳонӣ дар мисоли 

фаъолияти КВД “ТАЛКО” 

3.3. Чораҳои танзими давлатии баланд бардоштани рақобатпазирии 

иқтисодиѐти миллӣ 

Хулоса 

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 4. Фаромиллишавии комплекси нақлиётӣ чун омили ҳамгироии 

Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии таҳқиқи фаромилликунонии комплекси 

нақлиѐтӣ 

1.1. Комплекси нақлиѐтӣ дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

1.2. Фаромиллишавии комплекси нақлиѐтӣ чун самти ҳамгироӣ дар 

тақсимоти байналхалқии меҳнати муосир 

1.3. Нақлиѐт ва рушди иқтисодӣ: муаммо ва робитаҳо 

Боби 2. Тамоюли рушди комплекси нақлиѐтии ҷаҳонӣ 

2.1. Ҷуғрофияи нақлиѐти ҷаҳонӣ 

2.2. Самтҳои асосии рушди комплекси нақлиѐтии ҷаҳонӣ 
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Боби 3. Ҳамгироии низоми нақлиѐтии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

инфрасохтори нақлиѐтии ҷаҳонӣ чун омили ҳамгироии мамлакат ба 

иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

3.1. Инфрасохтори нақлиѐтии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

3.2. Рушди комплекси нақлиѐтии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун омили 

ҳамгироии мамлакат ба робитаҳои ҷаҳонӣ 

3.3. Долонҳои нақлиѐтии Тоҷикистон дар таъминоти логистикии бизнеси 

байналхалқӣ 

Хулоса 

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 5. Амнияти энергетикӣ ва масъалаи таъмини он дар 

иқтисодиёти ҷаҳонии муосир 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии амнияти энергетикӣ ва захираҳои 

сӯзишворию энергетикии хоҷагии ҷаҳонӣ 

1.1. Моҳият ва мундариҷаи амнияти энергетикии байналхалқӣ 

1.2. Захираҳои сӯзишворию энергетикии хоҷагии ҷаҳонӣ чун 

сарчашмаи таъмини амнияти энергетикии иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

1.3. Нақши сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия дар таъмини 

амнияти энергетикии иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

Боби 2. Рушди соҳаи сӯзишворию энергетикӣ ва таъмини амнияти 

энергетикӣ дар иқтисодиѐти ҷаҳон дар давраи муосир 

2.1. Тамоюли муосири бозори ҷаҳонии нефт чун сарчашмаи асосии 

энергия дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

2.2. Таҷибаи ҷаҳонии истифодаи сарчашмаҳои барқароршавандаи 

энергия 

Боби 3. Муаммо ва дурнамои таъмини амнияти энергетикӣ дар иқтисодиѐти 

ҷаҳонӣ 
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3.1. усулҳои асосии мустаҳкамнамоии амнияти энергетикии глобалӣ 

3.2. дурнамои рушди бахши энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

таъмини амнияти энергетикии мамлакат 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 6. Глобализатсияи иқтисодӣ, моҳияти он, ҷанбаҳои манфӣ 

ва мусбии таъсири он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Ҷанбаҳои назариявии глобализатсияи иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

1.1. Рушди иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ва заминаҳои ҷараѐнҳои ҷаҳонишавӣ 

1.2. Зинаҳои ҳамгироии иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

1.3. Моҳият, омил ва хусусиятҳои асосии глобализатсияи иқтисодиѐти 

ҷаҳонӣ 

Боби 2. Рушди иқтисодиѐти ҷаҳонӣ дар шароити глобализатсия 

2.1. Бозори молиявии байналхалқӣ дар шароити глобализатсияи 

иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

2.2. Таъсири глобализатсияи иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ба муносибатҳои 

иқтисодии байналхалқӣ 

2.3. Сифати нави савдои байналхалқӣ дар шароити глобализатсияи 

иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

Боби 3. Ҷанбаҳои манфӣ ва мусбии таъсири глобализатсия ба иқтисодиѐти 

ҷаҳонӣ 

3.1 Зиддият ва натиҷаҳои манфии глобализатсия 

3.2. Оқибатҳои мусбии глобализатсия 

3.3. самтҳои имконпазири рушди глобализатсия 

Хулоса 

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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Мавзӯи 7. Махсусгардонии байналхалќии иќтисодиѐти миллии 

Љумњурии Тољикистон ва такмили он 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои назариявии махсусгардонии байналхалќии  иќтисодї 

ва раќобатпазирии иќтисоди миллї 

1.1. Таќсимоти байналхалќии мењнат ва  махсусгардонии 

байналхалќии иќтисоди миллї дар љањони муосир 

1.2. Моњияти  махсусгардонии иќтисодиѐти миллї ва 

раќобатпазирии он 

Боби 2. Бањодињии вазъи муосири махсусгардонии иќтисоди миллї 

њамчун омили раќобатпазирии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 

2.1. Тањлили нишондињандањои иќтисоди миллї ва 

махсусгардонии соњавии иќтисодиѐти миллии Љумњурии 

Тољикистон 

2.2. Бањодињии сатњи махсусгардонии байналхалќии иќтисоди 

миллии Љумњурии Тољикистон  ва раќобатпазирии он 

Боби 3. Самтњои асосии такмили раванди махсусгардонї ва баланд 

бардоштани раќобатпазирии  иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар 

бозори љањонї 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 8. Таљрибаи байналхалќии рушди паркњои саноатї ва 

истифодаи он дар Љумњурии Тољикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои назариявии минтаќањои озоди саноатї њамчун замина 

барои ташкил ва рушди паркњои саноатї 
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1.1. Минтаќањои озоди саноатї: ташкил,  хусусиятњои ва 

гурўњбандии онњо њамчун замина барои ташкили паркњои 

саноатї 

1.2. Модели воридивазкунанда ва ба содиротнигаронидашуда чун 

заминаи ташкили паркњо ва минтаќањои озоди саноатї 

Боби 2. Зарурият ва хусусиятњои асосии ташкили минтаќањои озод ва 

паркњои саноатї  дар Љумњурии Тољикистон 

2.1. Иќтидори саноатӣ њамчун манба барои ташкили паркњои 

саноатии Љумњурии Тољикистон ва роњњои баландбардории он 

2.2. Имкониятњои ташкили  паркњои саноатӣ дар минтаќањои озоди 

саноатї дар Љумњурии Тоҷикистон 

2.3. Таљрибаи байналхалќї ва имкониятњои истифодаи он дар 

ташкили паркњо ва минтаќањои махсуси саноатї   

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 9. Хизматрасонињои байналхалќии роњи оњан дар Љумњурии 

Тољикистон ва бањодињии ба самаранокии онњо 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Инфрасохтори наќлиѐтї: хизматрасонињои байналхалќии 

наќлиѐтї  ва танзими меъѐрию њуќуќии он дар Љумњурии Тољикистон 

1.1. Асосњои назариявию амалиявии хизматрасонињои наќлиѐтї 

ва инфрасохтори он 

1.2. Танзими меъѐрию њуќуќии хизматрасонњои байналхалќии 

наќлиѐтї дар Љумњурии Тољикистон 

Боби 2. Тањлили нишондињандањои хизматрасонињои байналхалќии роњи 

оњан дар Љумњурии Тољикистон ва љањон 

2.1. Тањлили нишондињандањои хизматрасонињоии байналхалќии 

наќлиѐтӣ тавасути роњи оњан дар Љумњурии Тољикистон 
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2.2. Тањлили нишондињандањои иќтисодии КВД “Роњи оњани 

Тољикистон” њамчун ягона корххонаи хизматрасонињои 

байналхалќии роњи оњан дар Љумњурии Тољикитсон 

Боби 3. Усулњои ташкил ва бењдошти хизматрасонии байналхалќии 

наќлиѐти  дар Љумњурии Тољикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 10. Иќтидори содиротии ШМА ва наќшу маќоми он дар 

иќтисодиѐти љањон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии иқтидори содиротӣ ва савдои байналхалқӣ 

1.1. Моњият ва хусусияти иќтидори содиротӣ дар савдои берунаи 

кишвар 

1.2. Баҳодиҳии иқтидори содиротӣ дар назарияҳои савдои 

байналхалқӣ   

Боби 2. Иқтидори содиротии ИМА ва нақши он дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 

2.1. Нақши ИМА дар хоҷагии ҷаҳон 

2.2. Иқтидори содиротии ИМА дар савдои байналхалқӣ 

2.3. Ҷудо намудани субсидияњо ва хусусияти таъсири онњо ба рушди 

содирот 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 11. Љопон дар низоми танзими иќтисодии бисѐрљонибаи 

глобалї 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Ҷаҳонишавӣ ҳамчун заминаи ба вуҷуд омадани иқтисодиѐти 

бисѐрҷонибаи глобалӣ 
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1.1. Моҳият ва мундариҷаи ҷараѐни ҷаҳонишавӣ 

1.2. Ҷаҳонишавӣ ва мавқеи мамлакатҳо дар хоҷагии ҷаҳонӣ 

1.3. Низоми бисѐртарафаи танзими тиљорати глобалӣ 

Боби 2. Ҷопон дар низоми танзими бисѐрҷонибаи иқтисодиѐти глобалӣ  

2.1. Њамкорињои бисѐртарафа чун механизми таърихии инкишофи 

хољагии љањон 

2.2. Хусусиятҳои хоси модели иқтисодии Ҷопон ва иштироки он дар 

танзими бисѐрҷонибаи иқтисодиѐти глобалӣ 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 12. Ҷараёнҳои ҳамгироӣ дар иқтисодиёти ҷаҳон дар 

шароити ҷаҳонишавӣ 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои  назариявии ҳамгироии иқтисодӣ дар шароити 

ҷаҳонишавӣ 

1.1. Љањонишавї чун тамоюли асосї дар хољагии љањони муосир 

1.2. Марњалањо ва омилњои инкишофи њамгироии иќтисодӣ 

Боби 2. Ҷараѐнҳои ҳамгироӣ дар иқтисодиѐти ҷаҳон ва иштироки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он 

2.1. Њамкорињои бисѐртарафа чун механизми таърихии инкишофи 

хољагии љањон 

2.2. Ташаккулебӣ ва инкишофи љараѐнњои интегратсионӣ дар қитъаи 

Осиѐ 

2.3. Ворид гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС чун зинаи нави 

ҳамгироии мамлакат ба хоҷагии ҷаҳон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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Мавзӯи 13. Наќши дастгирии давлатї дар рушди комплекси 

агросаноатї: таљрибаи љањонї ва амалияи Тољикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии комплекси агросаноатӣ ва танзими 

давлатии он 

1.1. Моҳияти комплекси агросаноатӣ ва нақши он дар иқтисодиѐт 

1.2. Моҳият ва мундариҷаи танзими давлатии комплекси агросаноатӣ 

1.3. Таркиби тиљорати байналамиллалии мањсулоти бахши агросаноатӣ 

Боби 2. Дастгирии давлатии комплекси агросаноатӣ дар хоҷагии ҷаҳон 

ва Тоҷикистон 

2.1. Комплекси агросаноатї ва дастгирии давлатии соҳа дар мамолики 

ҷаҳон 

2.2. Мавќеи мамлакатњо дар бозори љањонии мањсулоти хољагии ќишлоќ 

2.3. Дурнамои рушди дастгирии давлатии комплекси агросаноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 14. Диверсификатсияи иќтидори савдои берунаи Љумњурии 

Тољикистон дар шароити муосир 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Диверсификатсия элементи асосии рушди савдои берунаи 

мамлакат дар шароити муосир 

1.1. Мафњум, моњият ва хусусияти савдои берунаи кишвар дар шароити 

муосир 

1.2. Диверсификатсияи иќтидори содиротии минтаќа ҳамчун заминаи 

рушди савдои берунаи Љумњурии Тољикистон 
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Боби 2. Тањлил ва бањодињӣ ба диверсификатсияи  иќтидори содиротӣ ва 

сохтори савдои беруни Љумњурии Тољикистон 

2.1. Тањлили иќтидори содиротии Љумњурии Тољикистон њамчун асоси 

рушди савдои беруна 

2.2. Тањлили савдои берунаи Љумњурии Тољикистон 

2.3. Мушкилотњо ва афзалиятњои диверсификатсияи савдои берунии 

Љумњурии Тољикистон 

Боби 3. Имкониятњои баланд бардоштани иќтидори содиротї ва 

диверсификатсияи савдои хориљии Ҷумҳурии Тољикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 15. Тамоюлњои муосир ва сохтори хољагии умумиљањонї 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Ҷиҳатҳои назариявии сохтори хоҷагии умумиҷаҳонӣ 

1.1. Мафҳум, моҳият ва сохтори хоҷагии умумиҷаҳонӣ 

1.2. Механизми таъсири омилњо ба умумибашаригардонї дар хољагии 

умумиљањонӣ 

1.3. Равияҳои танзими сармоягузории хориҷӣ дар хоҷагии умумиҷаҳонӣ 

Боби 2. Тамоюли муосир ва механизми њамкорињои байналхалќї дар 

хољагии умумиҷаҳонӣ 

2.1. Њамкорињои бисѐртарафа чун тамоюли таърихии инкишофи хољагии 

умумиљањонӣ 

2.2. Муаммоҳои глобалӣ ҳамчун омили рушди ҳамкориҳои хоҷагии 

умумиҷаҳонӣ дар замони муосир 

2.3. Хислати умумї пайдо намудани хољагии умумиљањонӣ ва механизми 

иљтимоию иќтисодии он 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 



46 
 

Мавзӯи 16. Таҷрибаи байналмилалии рушди бизнеси оффшорӣ ва 

истифодаи схемаҳои оффшорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои  назариявии бизнеси оффшорӣ 

1.1. Моњият ва мундариљаи амалиѐтњои оффшорї 

1.2. Шарту заминањои рушди фаъолияти бизнеси оффшорї 

1.3. Бизнеси оффшорӣ – воситаи асосии оптималикунонии 

банақшагирии андозӣ 

Боби 2. Рушди бизнеси оффшорӣ дар хоҷагии ҷаҳон ва мубориза бар 

зидди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.1. Марҳилаҳои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва марказҳои 

оффшорӣ дар хоҷагии ҷаҳонӣ 

2.2. Рушди минтақаҳои оффшорӣ дар замони муосир 

2.3. Таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун алтернативаи рушди бизнеси оффшорӣ 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 17. Сертификатсияи сифати мањсулоти содиротї ва воридотї 

дар ЉТ чун усули танзими ѓайритарифии фаъолияти иќтисодии 

берунмарзї 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои назарияви ва хусусиятњои танзими ѓайритарифии 

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ 

1.1. Мафњум, моњият ва зарурияти ташкили низоми танзими 

ѓайритарифи дар фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ 

1.2. Шакл ва намудњои асосии танзими савдои беруна дар шароити муосир 

1.3. Хусусиятњои танзими ѓайритарифи фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ дар Љумхурии Тољикистон 
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Боби 2. Бањодињии раванди  сертификатсиякунонии сифати мањсулоти 

содиротї ва воридотї дар љт чун усули танзими ѓайритарифї 

2.1 Тањлили савдои хориљии Љумњурии Тољикистон њамчун самараи 

танзими тарофавї-гумрукии савдо дар шароити муосир 

2.2 Тањлили раванди сертификатсиякунонии сифати мањсулоти 

содиротї ва воридотї дар Љумњурии Тољикистон 

Боби 3. Дурнамои такмили  танзими ѓайритарифии содирот ва воридот 

дар Љумњурии Тољикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 18. Рушди њамкорињои истењсолї-техникии байналхалќии 

Љумњурии Тољикистон  дар шароити муосир 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои назариявӣ ва методологии рушди фаъолияти иқтисодии 

берунмарзӣ 

1.1. Моњият ва намудњои робитањои иќтисодии хориљї 

1.2. Нақши давлат дар танзими фаъолияти иќтисодии беруна 

Боби 2. Ташкили корхонаҳои муштарак ҳамчун заминаи рушди 

ҳамкориҳои истеҳсолӣ-техникии байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар замони муосир 

2.1. Моҳият ва мундариҷаи корхонаҳои муштарак ҳамчун шакли 

соҳибкории байналхалқӣ 

2.2. Таъсис ва рушди Корхонаи муштараки “Зарафшон” 

2.3. Корхонаҳои муштарак дар бахши энергеика ҳамчун нишонаи 

ҳамкориҳои истеҳсолӣ-техникии байналхалқии Тоҷикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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Мавзӯи 19. Наќш ва маќоми  лизинги байналхалќї дар рушди 

фаъолияти берунаиќтисодии Љумњурии Тољикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Љињатњои назариявии ташкили амалиѐти лизингї байналхалќї 

дар шароити муосир 

1.1. Мафњум, моњияти иќтисодї ва ањамияти лизинги байналхалќї 

1.2. Гурўњбандї ва ба системадарории ќарзи лизингї 

1.3. Тартиб ва њолати пешнињоди ќарзи лизингї 

Боби 2. Вазъи муосири амалиѐтњои лизинги байналхалќї дар Љумњурии 

Тољикистон 

2.1. Тањлили њолати бозори лизинги байналхалќї дар Љумњурии 

Тољикистон 

2.2. Лизинг њамчун шакли сармоягузорї ба иќтисодиѐти Љумњурии 

Тољикистон 

Боби 3. Дурнамои рушди бозори лизинги байналхалќї дар Љумњурии 

Тољикистон 

3.1. Мушкилоти дастрасии мизољон ба ќарзи лизингї ва роњњои њалли 

онњо 

3.2. Воситањои идоракунии хавфи ќарзи лизингї 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 20. Сармоягузорињо ба илм чун асоси рушди инноватсионии 

иќтисодиѐти љањонї 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои назариявии фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї 

1.1. Моњияти иќтисодї ва таснифи сармоягузорї 

1.2. Мафҳум, моҳият ва таснифоти иноватсияҳо 
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1.3. Принсипњои асосии сиѐсати инвеститсионї ва инноватсионї дар 

соњаи илм ва маориф 

Боби 2. Мушкилот ва роњњои баланд бардоштани рушди фаъолияти 

инвеститсионї ва инноватсионї ба илм асоси комѐбї дар бозори љањонї 

2.1. Мушкилот ва самтњои имконпазири рушди инноватсионии илми 

љањони муосир 

2.2. Роҳњои баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои илмї – таълимӣ 

асоси комѐбӣ дар бозори ҷаҳонӣ 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 21. Таъсири савдои беруна ба амнияти озуќавории Љумњурии 

Тољикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои назариявии савдои беруна ва танзими давлатии он 

1.1. Мафњум, моњият ва зарурияти танзими савдои беруна 

1.2. Омилњои асосии таъмини амнияти озуќавории кишвар бо маќсади 

бартарафнамоии мушкилоти озуќаворї 

Боби 2. Муаммоњои асосии таъмини амнияти озуќавории Љумњурии 

Тољикистон 

2.1. Муаммоњои озуќавории Љумњурии Тољикистон ва масъалањои 

таъмини амнияти он дар шароити муосири инкишофѐбї 

2.2. Вазъи инкишофѐбии таъмини амнияти озуќаворї дар Љумњурии 

Тољикистон 

Боби 3. Вазъияти муосир ва дурнамои савдои берунаи Љумњурии 

Тољикистон дар заминаи таъмини амнияти озуќавории мамлакат 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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Мавзӯи 22. Таъсири иқлими сармоягузорӣ ба воридоти сармоя ба 

иқтисодиёти миллӣ 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии сармоягузории хориҷӣ ва иқлими сармоягузорӣ 

1.1. Сармоягузории хориҷӣ: моҳият ва намудҳо 

1.2. Моҳият ва мундариҷаи иқлими сармоягузорӣ 

1.3. Танзими давлатии сармоягузориҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Боби 2. Нақши сармоягузориҳои хориҷӣ дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

2.1. Таҷрибаи ҷаҳонии ҷалби сармояи хориҷӣ 

2.2. Нақши сармоягузориҳои хориҷӣ дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Боби 3. Таҳлили вазъият ва роҳҳои такмили иқлими сармоягузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

3.1. Шарҳи иқлими сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

3.2. Роҳҳои такмили иқлими сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

 Мавзӯи 23. Самтҳои асосии амалӣ намудани манфиатҳои миллии 

Тоҷикистон дар шароити воридшавӣ ба СУС 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии фаъолияти Созмони умумиҷаҳонии савдо 

1.1. Нақши ГАТТ/СУС дар низоми савдои байналхалқӣ 

1.2. Манфиатҳои низоми СУС барои робитаҳои байни мамлакатҳо 

Боби 2. Хусусиятҳои сохторӣ ва қоидаҳо дар доираи СУС 

2.1. Хусусиятҳои функсионалӣ ва механизми кори СУС 

2.2. Қоида ва амалиѐтҳои ҳалли баҳсҳо дар доираи СУС 
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Боби 3. Амалӣ намудани манфиатҳои Тоҷикистон дар шароити фаъолияти 

мамлакат дар доираи СУС 

3.1. Уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи аъзогӣ ба СУС 

3.2. Гуфтушунидҳои тиҷоратӣ ва воситаҳои яктарафаи ҳимоя дар доираи 

СУС 

3.3. Таъсири воридшавии Тоҷикистон ба СУС ба рушди савдои берунаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 24. Таҷрибаи байналмилалии рушди бизнеси оффшорӣ ва 

истифодаи схемаҳои оффшорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои  назариявии бизнеси оффшорӣ 

1.1. Моњият ва мундариљаи амалиѐтњои оффшорї 

1.2. Шарту заминањои рушди фаъолияти бизнеси оффшорї 

1.3. Бизнеси оффшорӣ – воситаи асосии оптималикунонии 

банақшагирии андозӣ 

Боби 2. Рушди бизнеси оффшорӣ дар хоҷагии ҷаҳон ва мубориза бар 

зидди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.1. Марҳилаҳои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва марказҳои 

оффшорӣ дар хоҷагии ҷаҳонӣ 

2.2. Рушди минтақаҳои оффшорӣ дар замони муосир 

2.3. Таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун алтернативаи рушди бизнеси оффшорӣ 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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Мавзӯи 25. Бонкҳои рушди байналмилалӣ ва минтақавӣ: шароити 

ташкилѐбӣ, сохтори ташкилӣ ва ташаккули захираҳои онҳо 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии қарзи байналхалқӣ ва зарурияти ташаккули 

фаъолияти бонкҳои байналхалқӣ 

1.1. Заминаи пайдоиши бонкҳо ва ташаккули фаъолияти бонкии 

муосир 

1.2. Моҳият ва шаклҳои қарзи байналхалқӣ ҳамчун заминаи ривоҷ 

ѐфтани фаъолияти бонкҳои байналхалқӣ 

1.3. Гуногуншаклии фаъолияти бонкҳои байналхалқӣ 

Боби 2. Таҳлили сохтори ташаккули захираҳо дар бонкҳои рушди 

минтақавӣ ва байналмилалӣ 

2.1. Бонки аврупоии таҷдид ва рушд 

2.2. Бонки осиѐгии рушд 

2.3. Бонки исломии рушд 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 26. Мавқеъ ва нақши корпоратсияҳои фаромиллӣ дар 

иқтисодиѐти ҷаҳонии муосир 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Корпоратсияҳои фаромиллї: мафњум, моњият ва наќши онҳо 

дар хољагии љањон 

1.1. Мафњум, моњият ва хусусиятњои корпоратсияҳои фаромиллӣ 

1.2. Љињати мусбӣ ва манфии таъсири корпоратсияҳои фаромиллӣ 

ба иќтисодиѐти мамлакатњои љањон 

1.3. Наќши корпоратсияҳои фаромиллӣ дар хољагии љањонї 

Боби 2. Нақши корпоратсияҳои фаромиллӣ дар иқтисодиѐти ҷаҳонии 

муосир 
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2.1. Инкишофи фаъолияти корпоратсияҳои фаромиллӣ дар замони 

муосир 

2.2. Корпоратсияҳои фаромиллӣ дар њаракати байналхалќии сармоя 

2.3. Фаъолияти байналхалции корпоратсияҳои фаромиллӣ ѐамчун асоси 

ѐамкории ицтисоды 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 27. Нақши намоишгоҳ-ярмаркаҳо дар пешбарии мол ба бозори  

                                                        беруна 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосњои назариявии воридшавии корхонањо ба бозори беруна ва 

пешбарии молњо ба ин бозорњо 

1.1. Омилњо ва усулњои воридшавии корхонањо ба бозорњои беруна 

1.2. Стратегияи фаъолияти њангоми пешнињоди мол ба бозори беруна 

1.3. Омилњои раќобатпазирии мол ва корхонањо њангоми баромадан ба 

бозори беруна 

Боби 2. Бањодињии раванди ташкили намоишгоњњо ва ярмаркањо дар 

Љумњурии Тољикистон бо маќсади пешбарии молњо ба бозори беруна 

2.1. Бањодињии љараѐни ташкили намоишгоњу ярмаркањо дар Љумњурии 

Точикистон 

2.2. Тањлили нишондињандањои ташкили намоишгоњу ярмаркањо дар 

Љумњурии Тољикистон 

2.3. Суѓуртаи таваккалњои фирма њамчун омили таъмини бехатарии онњо 

њангоми пешбурди молњо ба бозори беруна тариќи ташкили ярмаркањои 

байналхалќї 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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Мавзӯи 28. Истифодаи механизми минтақаҳои махсуси иқтисодӣ 

барои баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва иқтидори содиротии 

иқтисодиёти Тоҷикистон 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии минтақаҳои махсуси иқтисодӣ ва 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ 

1.1. Моҳият, мундариҷа ва ҳадафҳои ташкили минтақаҳои махсуси 

иқтисодӣ 

1.2. Чораҳои танзими давлатии баланд бардоштани рақобатпазирии 

иқтисодиѐти миллӣ 

Боби 2. Фаъолияти минтақаҳои озиди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.1. Хусусият ва имкониятҳои иқтидори минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

2.2. Таҳлили фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон 

Боби 3. Дурнамои рушди фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодии 

Тоҷикистон 

3.1. Омилҳои ташкилӣ – иқтисодии таъмини фаъолияти минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ 

3.2. Самтҳои афзалиятноки рушди минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва иқтидори содиротии 

мамлакат 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

 

Мавзӯи 29. Муаммои амнияти озуқаворӣ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявӣ-методологии амнияти озуқаворӣ 

1.1. Назарияҳо оид ба муаммои озуқавории глобалӣ 
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1.2. Омилҳои асосии муаммои озуқавории глобалӣ 

Боби 2. Вазъи муосири муаммои амнияти озуқаворӣ дар ҷаҳон 

2.1. Талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти озуқаворӣ 

2.2. Миқѐси муаммои озуқаворӣ 

2.3. Муаммои озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Боби 3. Дурнамои ҳалли муаммои амнияти озуқаворӣ дар ҷаҳон 

 Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

  

Мавзӯи 30. Фаъолияти иқтисодии берунмарзии комплекси 

агросаноатӣ ва механизми ҳимояи он 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

Боби 1. Асосҳои назариявии фаъолияти иқисодии берунмарзӣ 

1.1. Моҳияти робитаҳои иқтисодии беруна 

1.2. Таснифоти алоқаҳои иқтисодии берунмарзӣ 

Боби 2. Нақши комплекси агросаноатӣ дар иқтисодиѐти Тоҷикистон ва 

ҳимояи давлатии он 

2.1. Амалиѐтҳои содиротӣ – воридотӣ ҳангоми фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ 

ва муаммоҳо дар ин бахш 

2.2. Танзими давлатии комплекси агросаноатӣ 

Боби 3. Дурнамои истифодаи иқтидори комплекси агросаноатии Тоҷикистон 

ва зиѐд намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ 

3.1. Иқтидори комплекси агросаноатии Тоҷикистон ва муаммои истифодаи 

он 

3.2. Самтҳои асосии рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон 

Хулоса  

Рӯйхати адабиѐти истифодашуда 
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