
Шиносномаи ихтисоси 08.00.10 
 
(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2017 № 6/6  тасдиқ шудааст). 
 
I. Рамзи ихтисос: 

08.00.10-Молия, гардиши  пул ва қарз 
II. Муҳтавои ихтисос: Муҳтавои асосии ихтисоси мазкур таҳқиқоти илмии бунёдӣ 

ва амалӣ, коркард ва равандҳои ҷорӣ намудани натиҷаҳои илмӣ дар соҳаи молия, 
гардиши  пул ва муносибатҳои қарзӣ мебошад, 

Объекти ихтисоси илмии мазкур молияи давлат, корпоратсияҳо ва корхонаҳо, 
робитаҳо ва вобастагиҳои байниҳамдигарие, ки дар раванди амалкард ва ҳамкориҳои 
ҳалқаҳои гуногуни системаи молиявӣ ба вуҷуд меоянд, сохтор ва механизми 
ҳамкориҳои молияи давлатӣ, ҷамъиятӣ, корпоративӣ; ҷараёнҳои (селаҳои) молиявӣ ва 
гирдгардиши сармоя; унсурҳои системаи пулию қарзӣ, ҳаракати селаҳои пул дар 
иқтисодиёт; қонуниятҳои объективии ташаккули системаи муносибатҳои пулию қарзӣ 

дар микро ва макро сатҳҳо мебошанд. 

III. Соҳаҳои таҳқиқот: 

Қисми 1. Молия 
1.Системаи молиявӣ. 
1.1. Равандҳои методологию сохтории ташаккули системаи молиявӣ. 
1.2. Сохторҳои системаи  молиявӣ ва мақомоти идоракунии он. 
1.3. Назария ва методологияи таъсири системаи  молиявӣ дар натиҷаҳои рушди 

иқтисодиву иҷтимоӣ. 
1.4. Консепсия ва назарияи молия ва истифодаи он дар фаъолияти ниҳодҳои 

молиявӣ. 
1.5. Ниҳодҳои молиявӣ: назария, методология, қоидаҳои рушд ва такмили 

идоракунӣ. 
1.6. Ҷанбаҳои ниҳодии системаи молиявӣ. 
1.7. Ҷанбаҳои инфрасохтории системаи  молиявӣ. 
1.8. Методологияи танзими равандҳои такрористеҳсолкунии васеъ; 
1.9. Таъминоти молиявии эҳтиёҷоти такрористеҳсолкунии васеъ. 
1.10.  Ҳавасмандгардонии молиявии истифодаи самараноки ҳамаи намудҳои 

захираҳои иқтисодӣ. 
1.11.  Вижагиҳо ва пайомадҳои ҷаҳонишавии молиявӣ. 
1.12.  Генезиси методологӣ, назария ва ташаккули системаи молиявӣ. 
2.Молияи давлатӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ. 
2.1 . Рушди унсурҳои молияи давлатӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ. 
2.2. Танзими молиявии равандҳои иқтисодию иҷтимоӣ. 
2.3. Назария, методология ва методикаи банақшагирии молиявӣ дар сатҳи давлат 

ва ташкилоти мунисипалӣ. 
2.4. Пешгўйӣ ва банақшагирии буҷетию андозӣ дар иқтисоди бозорӣ. 

2.5. Танзими андоз дар бахшҳои иқтисодиёт. 
2.6. Назарияи танзими системаи буҷетию андозӣ. 
2.7. Асосҳои консептуалии муносибатҳои байнибуҷетӣ ва танзими буҷетӣ. 
2.8. Муносибкунонии  раванди буҷетӣ: такмили системаи идоракунии даромадҳо 

ва хароҷоти системаи  буҷетӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ. 
2.9. Асосҳои назариявӣ, афзалиятҳои сиёсати андозӣ ва самтҳои асосии ислоҳоти 

системаи  андозӣ. 
2.10. Назария ва таҳлили системаи  молияи давлатӣ. 
2.11. Сиёсати давлатии танзими робитаҳои молиявӣ дар системаи ҷараёнҳои 

ҷумҳуриявӣ. 



2.12. Асосҳои назариявӣ, методӣ ва методологии танзими  тавозуни молиявии 
ҷомеи хоҷагии миллӣ ва истифодаи он дар коркарди сиёсати молиявии давлат. 
Ташаккул ва сохтори тавозуни пардохт. 

2.13. Ташаккули хизматрасониҳои давлатӣ. 
2.14. Маблағгузории равандҳои сармоягузорӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ. 
2.15. Равишҳои консептуалии ташаккули муносибатҳои байнибуҷетӣ. 
2.16. Сиёсати буҷетию андозии давлат дар иқтисоди бозорӣ. 
2.17. Механизмҳои тақсимкунии маблаѓҳои буҷетӣ. 
2.18. Хазинадорӣ ва системаи хазинадории иҷрошавии  буҷет. 
2.19. Сохтори гурӯҳбандии вазифавӣ-иқтисодии буҷетӣ. 
2.20. Дигаргунсозии системаи  буҷетию андозӣ дар давраҳои гуногуни рушди 

иқтисодиёт:афзорҳо ва амсилаҳои мувофиқсозӣ. 
2.21. Асосҳои рушди ниҳодии мониторинг ва назорати  молиявии давлатӣ. 
2.22. Назорати давлатии ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ. 
2.23. Сарчашмаҳои маблаѓгузории касри буҷет ва қарзи давлатӣ, проблемаҳои 

касри буҷет дар иҷрошавии стратегияи дарозмӯҳлати сиёсати иқтисодӣ. 
2.24. Консепсия ва таҳлили системавии молияи минтақавӣ ва маҳаллӣ. 
2.25. Рушди системаи  молиявии минтақа, проблемаҳои воридшавии он ба 

системаи молияи миллӣ ва байналмилалӣ. 
2.26. Коркарди нақшаи молиявии иҷрои барномаи ҳудудии кафолатҳои давлатӣ. 
2.27. Иқтидори андозии минтақа ва субъектҳои алоҳида. 
2.28. Методология ва ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии таъмини худмаблағгузории 

маҳаллӣ. 
2.29. Самаранокии системаи  хизматрасониҳои иҷтимоӣ. 
2.30. Механизмҳо ва афзорҳои қарзгирии давлатӣ дар бозори молиявии дохилӣ ва 

берунӣ; тағйироти реҷаи маблағгузории касри буҷет, таъсири қарзи давлатӣ ба рушди 
муносибатҳои қарзӣ ва болоравии бахшҳои воқеӣ.       

3.Молияи субъектҳои хоҷагидорӣ. 
3.1. Назария, методология ва асосҳои консептуалии молияи субъектҳои 

хоҷагидорӣ. 
3.2. Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии молияи корхонаҳо ва ташкилот. 
3.3. Қонуниятҳои амалкарди заҳираҳои молиявии субъектҳои хоҷагидор. 
3.4. Вижагиҳои рушди системаи  захираҳои молиявии корҳонаҳо дар давраҳои 

гуногуни рушди иқтисодиёт. 
3.5. Идоракунии молияи субъектҳои хоҷагидорӣ: методология, назария, 

шакливазкунии назорати корпоративӣ. 
3.6. Молияи соҳаҳо. 
3.7. Молияи субъектҳои шаклҳои гуногуни моликият. 
3.8. Таъмини афзоиши арзиши захираҳои молиявӣ. 
3.9. Самтҳои танзими молияи корпоративӣ, муносибкунонии сохтори заҳираҳои 

молиявии корхонаҳои соҳаҳои воқеии иқтисодиёт. 
3.10.  Системаи  захираҳои молиявии субъектҳои иқтисодиёт. 

3.11.  Таҳқиқии омилҳои дохилӣ ва берунӣ,  таъсири онҳо ба мустаҳкамии 
молиявии корхонаҳо ва корпоратсияҳо. 

3.12.  Сохтор ва робитаи механизмҳои ҳамгироии молияи давлат ва молияи 
корпоратсияҳо дар шароити бозор. 

3.13.  Назария, методология, омўзиши банақшагирии молиявӣ дар сатҳи 
субъектҳои хоҷагидор. 

3.14.  Назария, методология ва методҳои заминавии андозбандии субъектҳои 
хоҷагидор. 

3.15.  Муносибкунонии портфели андозии субъектҳои хоҷагидор. 
3.16.  Мониторинги саҳми андозии субъектҳои хоҷагидор. 



3.17.  Таҳқиқи вобастагии байни нарх ва андозбандӣ. 
3.18.  Консепсияи машваратҳои андозӣ ва экспертизаи андозӣ. 

3.19.  Назарияи қабули қарорҳо ва методҳои идоракунии таваккалҳои молиявӣ ва 
андозӣ. 

3.20.  Сарчашмаҳои маблаѓгузории субъектҳои хоҷагидорӣ, проблемаҳои 
муносибкунонии сохтори сармоя. 

3.21.  Механизми молиявии такрористеҳсолкунии васеъ, гардиш ва ҷойивазкунии 
сармоя. 

3.22.  Ташаккули системаи самараноки молиякунонии лоиҳавӣ ва барномавӣ; 
3.23.  Самтҳои баромади корхонаҳои ватанӣ ба бозорҳои байналмилалии 

молиявӣ. 
3.24.  Усул (принсипҳо), вижагиҳо ва афзорҳои сиёсати истеҳлокӣ. 
3.25.  Молияи равандҳои инвеститсионӣ ва инноватсионӣ, афзорҳои молиявии 

сармоягузорӣ. 
3.26.  Ҷараёнҳои молиявӣ дар доираи тиҷораткунонии натиҷаҳои фаъолияти 

зеҳнӣ. 

3.27.  Стратегияи молиявии иттиходияҳо. 
3.28. Менеҷменти молиявӣ. 
3.29. Системаи назорати молиявӣ дар идоракунии корхонаҳо: муҳтаво, шаклҳо, 

методҳо ва афзорҳои амалисозӣ. 
3.30. Баҳисобгирии андоз ҳамчун унсури андозбандӣ. 
3.31. Ҳисоботи молиявӣ дар системаи  менеҷменти молиявӣ. 
4.Молияи хоҷагиҳои хонаводагӣ. 
4.1. Асосҳои назариявӣ ва методологии рушди молияи хусусӣ. 
4.2. Моҳият ва нақши молияи хоҷагиҳои хонаводагӣ, робитаи онҳо бо дигар 

бахшҳои иқтисодиёт ва молия. 
4.3. Усули (принсипҳои) методологии муайян намудани даромадҳои пулӣ ва 

пасандозҳои аҳолӣ ва тафриқаи онҳо аз рўйи гурӯҳҳои аҳолӣ. 
4.4. Стратегияи дигаргунсозии даромадҳои аҳолӣ ва пасандозҳои муташаккил. 
4.5. Тамоюлҳои тафриқасозии рафтори пасандозии хоҷагиҳои хонаводагӣ. 
4.6. Арзёбии иқтидори пасандозии хоҷагиҳои хонаводагӣ. 
4.7. Механизми стратегияи инвеститсионии пасандозҳои аҳолӣ. 
4.8. Рушди муносибатҳои молиявӣ ва қабули қарорҳои молиявии инвеститсионӣ 

дар ҳоҷагии хонаводагӣ. 
4.9. Рафтори молиявӣ: вижагиҳои инфиродӣ ва рафтори намунавии одамон 

ҳангоми қабули қарорҳои характери молиявидошта. 
4.10.  Проблемаҳои муносибгардонии сохтори захираҳои молиявии хоҷагиҳои 

хонаводагӣ.     
5.Арзёбӣ ва фаъолияти арзёбӣ. 
5.1. Назария, методология ва асосҳои консептуалии ташаккули арзиши    

объектҳои  гуногуни моликият. 
5.2. Асосноккунии назариявӣ ва методологии равишҳои арзёбии амвол, сармоя ва 

сарчашмаҳои ҷалбгардида. 
5.3. Назария ва методологияи арзёбии арзиши тиҷорат. 
5.4. Рушди методҳои арзёбии таваккалҳо ва таъсири онҳо ба арзиши бозорӣ. 
5.5. Арзёбии дороиҳои молиявии корхона: проблемаҳо ва равишҳо. 
5.6. Проблемаҳо ва дурнамои арзёбии сармояи зеҳнӣ. 
5.7. Асосҳои консептуалии арзёбии рақобатпазирии ширкат. 
5.8. Арзёбии арзиши системаи  иттилоот ва захираҳо. 
5.9. Вижагии арзёбии навовариҳо. 
5.10.  Дастурбандӣ, стандартикунонӣ ва назорати фаъолияти арзёбӣдар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 



5.11.  Амалисозии асли (принсипи) мустақилӣ дар фаъолияти арзёбӣ.      
6.Бозори коғазҳои қиматнок ва бозори асъор. 

6.1. Асосҳои назариявии ташкил ва амалкарди бозори коғазҳои қиматнок ва 
бахшҳои он. 

6.2.Муайян намудани шаклҳо ва намудҳои ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
минтақаҳо ва корпоратсияҳо дар бозори ҷаҳонии коғазҳои қиматнок. 

6.3.Коркарди асосҳои методологӣ ва усули (принсипҳои) идоракунии интишор ва 
азнавтақсими коғазҳои қиматнок дар миқёси мамлакат ва минтақаҳо. 

6.4. Назария ва методологияи проблемаҳои сиёсати портфелӣ дар соҳаи коғазҳои 
қиматнок. 

6.5. Консепсия ва механизмҳои амалкарди бозори фондӣ. 
6.6. Рушди асосҳои назариявӣ ва амалии сиёсати биржавӣ ва тиҷорат. 
6.7. Танзими давлатии бозори фондӣ. 
6.8. Методологияи арзёбии даромаднокии афзори молиявӣ. 
6.9. Ташаккули бозори асъор, усули(принсипҳои) ташкил ва сохтори он. 
6.10. Амсилаи амалкарди бозори асъор. 
6.11. Дигаргунсозии ниҳодии бозори асъор ва проблемаҳои фаъолияти 

ниҳодҳои он. 
6.12. Танзими бозори дохилии асъор ва таъсири сиёсати пулӣ-қарзӣ ба 

устувории қурби асъори миллӣ, раванди долларикунонии бозори дохилӣ ва ҳолати 
ҳисоббаробаркунии пардохтии системаи  иқтисодиёти миллӣ. 

6.13. Самтҳои асосии таъсири асъори хориҷӣ ба системаи  молиявии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 

6.14. Таҳқиқи тамоюлоти рушди системаи  асъори ҷаҳонӣ ва дурнамои 
табдилшавандагии берунии асъори миллӣ. 

6.15. Методология ва амалияи муносибатҳои асъорӣ-қарзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷӣ. 

6.16. Механизм ва проблемаҳои муносибатҳои байниҳамдигарии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ташкилоти байналхалқии асъорӣ-қарзӣ. 

6.17. Ҳамгироии низоми асъории иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
системаи бозори ҷаҳонӣ. 

6.18. Махсусияти амалкард, асосҳои ниҳодӣ ва механизмҳои бахшҳои 
гуногуни  бозори коғазҳои қиматнок.      

7.Бозори хизматрасонии суғуртавӣ. 
7.1.Тамоюлоти ҳозиразамони ташкил ва амалкарди низоми суғурта ва бозори 

хадамоти суғуртавӣ. 
7.2. Асосҳои назариявӣ ва методологии пешгўйӣ ва мониторинги рушди суғурта ва 

бозори хизматрасонии суғуртавӣ. 
7.3. Танзими молиявӣ ва андозии рушд ва самаранокии амалкарди суғуртаи ҳатмӣ 

ва ихтиёрӣ. 
7.4. Ташаккули асосҳои назариявӣ ва методологии намудҳои нави маҳсулоти 

суғуртавӣ ва системаҳои дастгирии иҷтимоӣ ва ҳифзи аҳолии мамлакат. 

7.5. Рушди низоми суғурта ва бозори суғурта дар шароити кунунӣ. 
7.6. Проблемаҳои назариявӣ ва методологии баланд бардоштан ва таъмини 

рақобатпазирии хизматрасонии суғуртавӣ ва ташкилоти он. 
7.7. Таъмини устувории молиявии ташкилоти суғуртавӣ. 
7.8. Нақши миёнаравон дар суғурта. 
7.9. Фаъолияти инвеститсионӣ ва сандуқи инвеститсионии ширкатҳои суғуртавӣ. 
7.10. Ширкатҳои суғуртавӣ, фондҳои саҳмии инвеститсионӣ ва фондҳои 

нафақавӣ: такмили методҳои танзими рейтингҳо ва ошкор кардани иттилоот. 
7.11. Таҳқиқоти ҳолат ва дурнамои рушди системаи  байналмилалӣ ва миллии 

стандартикунонии намудҳои гуногуни суғурта.  



Қисми 2. Гардиши пулӣ, қарз ва фаъолияти бонкӣ:     
 8.Системаи  пулӣ ва механизми гардиши пулӣ. 

8.1. Назария, методология ва асосҳои ташаккули консептуалии амалкарди 
системаи  пулӣ ва механизмҳои гардиши пулӣ. 

8.2. Равишҳои методологӣ дар арзёбии функсияҳо, шаклҳои гардиши  пулӣ ва 
таъсири онҳо дар раванди такрористеҳсолкунии кишварҳои пешрафта ва 
рушдкунанда. 

8.3. Пул дар системаи и муносибатҳои иқтисодӣ. Шаклҳои пул ва пулҳои қалбакӣ. 
Пулҳои электронӣ: вижагиҳо, идоракунӣ ва дурнамои рушди онҳо.  

8.4. Механизми гардиши пули нақдӣ ва ѓайринақдӣ 
8.5. Равишҳои андозагирии массаи пул: проблемаҳои истифода ва 

муносибгардонӣ. 
8.6. Ташкил ва танзими ҷараёнҳои пулӣ дар иқтисодиёт. 
8.7.Эмиссия ва сиёсати зиддитаваррумӣ дар иқтисодиёти бозорӣ. 
8.8. Ташкили системаи  самараноки пардохтӣ ва афзори ҳаллу фасли буҳрони 

пардохтӣ. 

8.9. Методҳо ва механизмҳои таъмини устувории асъори миллӣ. 
8.10. Проблемаҳои таваррум (дефлятсия) ва беқурбшавии асъори миллӣ. 
8.11. Ташаккули талабот ба пул ва пешниҳоди пул; тамоюлот ва дурнамои таъмини 

мувозинати тавозунгардида. 
8.12. Асосҳои назариявии таҳқиқи  равандҳои тавварумӣ дар иқтисодиёт, 

болоравии даромадҳои воқеӣ ва пулӣ, пасандозҳо ва дигар  омилҳои  иҷтимоӣ-
иқтисодӣ. 

8.13. Асосҳои  интишори пул ва  сиёсати эмиссионии  БМТ. Иштироки БМТ дар 
идоракунии қарзи беруна. 

8.14. Таҳаввулоти пулӣ, хосиятҳои амалкарди тағйирёбандагии пули миллӣ ва 
вобаста ба тағйирёбии шароити иҷтимоӣ-иқтисодӣ. 

8.15. Назария ва амалияи танзими пулӣ ва назорати пулӣ. 
8.16. Таҳқиқи тамоюли рушди системаи асъории ҷаҳонӣ ва дурнамои 

табдилшавандагии асъори миллӣ. 
8.17. Ҳамгироии низоми пулӣ ва асъории  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи 

бозори ҷахонӣ. 
8.18. Сохтор ва проблемаҳои  робитаҳои мутақобилаи алоқамандии  Тоҷикистон 

ва ташкилотҳои байналхалқии асъорию-қарзӣ. 
8.19. Методология ва таҷрибаи муносибатҳои асъорӣ-қарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ.      
9. Муносибатҳои қарзӣ. 
9.1. Назария, методология, консепсияҳо ва  базаи усули (принсипҳои) асосии  қарзӣ  

ҳамчун ҷанбаҳои падидаи системаи қарзӣ. 
9.2. Стратегияи ҳамгироии иқтисодиёти Тоҷикистон ба системаи  муносибатҳои 

хоҷагидории ҷаҳонӣ ва системаи  пулию қарзии ҷаҳонӣ. 
9.3. Инкишофи  зерсохтори муносибатҳои муосири қарзӣ, шаклҳо ва методҳои 

пешниҳоди қарз. 
9.4. Амсиласозии системаи  қарзӣ ва механизми карзӣ. 
9.5. Сохтор ва  муносибгардонии бозори қарз.   
9.6. Қонунҳо  ва қонуниятҳои рушди соҳаи қарзӣ. 
9.7. Таҳаввулоти муносибатҳои қарзӣ; қонуниятҳо ва тамоюлоти рушди онҳо, 

ҳамкории қарз бо гардиши пул, молия, бозори молия, пурзўршавии нуфузи қарз  ба 
истеҳсолот ва фурўши маҳсулоти ҷамъиятӣ. 

9.8. Миёнавровони молиявӣ ва нақши бонкҳо дар  ташкилёбии онҳо.    
10. Бонкҳо ва ташкилоти қарзии дигар 



10.1. Ташаккули системаи  бонкӣ ва инфрасохтори он дар шароити иқтисоди 
бозорӣ. 

10.2. Проблемаҳои таъмини заминаи ниҳодии тараққиёти бахши бонкӣ ва робитаи 
он бо БМТ. 

10.3. Проблемаҳои таъмини ҳамоҳангии пулию қарзӣ, макросиёсат ва микроравиш 
нисбат ба рушди системаи бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

10.4. Проблемаҳои таъмини сиёсати мутавозинии сиёсати бонкӣ дар соҳаи 
сармоягузорӣ, қарздихӣ ва ташаккули пассивҳои бонкӣ дар ҳамаи бахшҳои 
сарчашмаҳо ва захираҳо. 

10.5. Устувории системаи  бонкии ҶТ ва стратегияи рушди он. 
10.6. Рақобати байнибонкӣ. 
10.7. Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти бонкҳо бо иштироки давлат, 

бонкҳо бо иштироки хориҷиён, инчунин бонкҳои минтақавӣ. 
10.8. Сиёсати сармоягузории бонк. 
10.9. Махсусияти маблағгузории бонкҳо ба  фаъолияти сармоягузорӣ, шумораи 

корхонаҳои саноатии соҳаҳои гуногун ва шаклҳои ташкилӣ -ҳуқуқӣ. 

10.10. Навовариҳои молиявӣ дар бахши бонкӣ. 
10.11. Арзёбии пойгоҳи сармоявии бонк: арзёбии муқоисавии таҷрибаи ватанӣ ва 

хориҷӣ, роҳҳои инкишоф. 
10.12. Мукаммалгардонии низоми идоракунии таваккалҳои бонкҳои ҶТ. 
10.13. Проблемаҳои арзёбӣ ва таъмини эътимоднокии бонк. 
10.14. Коркарди равишҳои арзёбии сандуқи дороиҳои бонкҳои Тоҷикистон ва 

самтҳои самаранокгардонии сандуқ. 
10.15. Коркарди амсилаҳои муайян кардани нархҳо ва арзиши аслии хадамоти 

бонкӣ ва амалиёт. 
10.16. Системаи мониторинг ва пешгўйикунии таваккалҳои бонкӣ. 
10.17. Амалкарди системаи шуъбавии бонкҳои тиҷоратӣ. 
10.18. Проблемаҳои мувофиқсозии ташаккул ва инкишофи системаи бонкии ҶТ. 
10.19. Методология ва механизми ташаккул ва истифодаи захираҳои бонкӣ. 
10.20. Таъмини молиявии фаъолияти бонкӣ. Маблаѓгузории ҳиссавӣ ва қарзии 

фаъолияти бонкӣ. 
10.21. Захираҳои бонкӣ ва ташкилкунии онҳо. Сиёсати бонкӣ дар соҳаи ҷалби 

воситаҳо. Муаммоҳои истифодаи самараноки захираҳои бонкӣ. 
10.22. Маҳсулоти нави бонкӣ: намудҳо, технологияи ташкил, методҳои татбиқ. 
10.23. Проблемаҳои инкишофи созмонҳои ғайрибонкии кредитӣ. 
11. Танзими пулию қарзӣ. 
11.1. Назария, методология ва консепсияҳои заминавӣ дар соҳаи ташаккул ва 

амалкарди муносибатҳои пулию карзӣ. 
11.2. Вижагиҳои ташаккули сиёсати пулӣ – қарзии ҶТ ва механизми татбиқи он дар 

шароити муосир. 
11.3. Меъёрҳо ва методҳои баланд бардоштани самаранокии сиёсати пулию-карзӣ. 
11.4. Ҳамгироии низоми пулию қарзии иқтисодиёти Тоҷикистон дар системаи 

бозори ҷаҳонӣ. 

11.5. Афзалияти сиёсати пулию-қарзии муосир ва вокуниши бахши воқеӣ дар 
татбиқи он. 

11.6. Сиёсати фоизии бонки миллӣ дар амалигардонии самтҳо дар инкишофи 
муносибатҳои қарзӣ ва болоравии иқтисодӣ, механизми танзими муносибатҳои қарзӣ 
ва фаъолияти бонкӣ дар бозори молиявӣ ва пулӣ. 

11.7. Методҳои танзими гардиши пулию қарзӣ. 
11.8. Танзими давлатии ниҳодҳои  қарзию молиявӣ. 
11.9. Таҳқиқи таъсири танзими пулию қарзӣ ба равандҳои инноватсионӣ ва 

сармоягузории иқтисодиёт. 



11.10. Стратегия ва тактикаи истифодаи афзорҳои танзими пулию қарзӣ. Системаи 
назорати бонкӣ ва унсурҳои он. 

11.11. Усули (принсипҳои) назорати самараноки бонкӣ ва татбиқи онҳо дар ҶТ. 
Методология ва методикаи амалисозии назорати бонкӣ.  
 


