
С Т А Н О В И Щ Е 

на дисертационния труд 

на тема 
Ролята на Русия в международните организации 

в началото на ХХI ек (Г- 8 И БРИКС), 

на д-р Татяна Василева Петкова 
за получаване на образователна и научна степен  «Доктор», 

в научна област: Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление: 3.3. Политически науки, 

докторска програма по „Политология“ 
 

от проф. д. ик. н. Нина Дюлгерива 
 

Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и 

обем, съответстващи на изискванията към подобни научни продукти. Той е с 
обем от 205 стандартни страници и се състои от увод, две глави и 

заключение. Приложеният списък на използваната литература обхваща 241 

литературни източника на български, руски, английски, италиански, 

испански и португалски ези[r. Авторите и изследванията, които се обсъждат 
и използват в дисертацията, свидетелстват за добрата научна осведоменост 
на докторантката по изследваната от нея тема. 

Актуалност и значимост на темата: Дисертацията на д-р Татяна 
Петкова е посветена на динамично развиваща се тема с изключително 
значиение за настоящето и бъдещето на съвременния свят. Сложните 
отношения на Русия с държавите от широкия Черноморски регион са 
съществена част от непрекъснато променящата се геополитическа ситуация в 
регионален и глобален план. Миграционната вълна, засилващият се 
тероризъм и активното включване на Москва в сирийския казус утвърждават 
устойчивото присъствие на Кремъл в разнообразните и многовекторни 

процеси в началото на 21 век. 



Дисертацията е подготвена с точно очертаване на обекта, предмета, 
целта и задачите на изследването. Теоретичният фокус е поставен върху 
ролята на Русия в международните организации в началото на ХХI век (Г - 8 

И БРИКС) и нейното активно участиев тях. Татяна Петкова ясно е 
отграничила, че ролята на Русия - в заглавното понятие „рола“ са вложени 

две разнопосочни смислови значения за Русия: като геополитически обект – с 
активна и централна функция в международния живот; и като геполитически 

субеккт - суверен със сложна вътрешнополитическа конструкция и 

вътрешноикономическа ситуация 
Дисертационният труд на д-р Татяна Петкова е посветен на 

относително слабо проучен аспект по отношение на геополитическата роля и 

активност на Русия в международните организации в началото на ХХL век. 
От значение е обстоятелството, че с съществена част от  научното изследване 
е посветена на историографски анализ, което дава възможност да се очертаят 
постиженията и пропуските в съществуващите публикации по темата.  

Научни приноси: Дисертационният труд съдържа научни резултати, 

които имат приносен характер. Най-зсъщественият от тях е изграждането на 
обективна картина на международното ситуиране на Русия чрез 
задълбочения историографски анализ на постиженията на изследователите на 
темата за динамичното и многовекторно участие на Москва в регионалните и 

глобалните процеси.  

Чрез изследването на двустранните и многостранни вазиомоотношения 
на Русия с държавите – членки на Г 8  и БРИКС се изгражда геополически 

модел, в който ясно и точно е представено мястото и ролята на Русия в 
многобройните предизвикателства, които определят сложния период на края 
на ХХ и началото на ХХІ век. 

Публикации и участия в научни форуми: д-р Татяна Петкова има 
четири публикувани статии по темата на дисертацията и е участвала активно 
в научните форуми, организирани от катедра „Философски и политически 

науки” във Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Освен това тя е 



част от екипите на научните проекти: „Европейската идея - между 
евроскептицизма и надеждата” и „Дисперсии на Източните и Западните 
модели за единство", модул "Диалогът Изток-Запад: философски и 

политологически измерения"“,, осъществявани в рамките на Философски 

факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

Авторефератът, който се състои от 43 страници, пресъздава обективно 
и пълно  съдържанието на дисертационния труд. 

 

Заключение; Като научен ръководител на д-р Татяна Петкова мога да 
отбележа, че тя се е справила отлично с разработвания от нея самостоятелен 

дисертационен труд, което ми дава основание да препоръчам на уважаемите 
членовет на научното жури да гласуват за присъждавето на докторанта 
Татяна Петкова и на образователната и научната степен  «Доктор», в научна 
област: Социални, стопански и правни науки,професионално направление: 
3.3. Политически науки, 
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