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ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД „РОЛЯТА НА РУСИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК (Г- 

8 И БРИКС)” ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И 
НАУЧНА СТЕПЕН 

„ДОКТОР“ по професионално направление: 3.3. Политически науки, 
Политология от доц. д-р Ралица Жекова 

 
Дисертационият труд на д-р Татяна Василева Петкова е с общ обем от 

207 страници, като е структуриран в две глави, заключение и библиография, 
която обхваща 241 заглавия, от които 70 източника на български и руски език 
и 171 на английски, испански и португалски език. Цитирани са автори и 

заглавия, като прави добро впечатление избирателната способност на 
докторанта.  

На участието й в международни и национални научни форуми, 

тренинги и семинари, както и в изследователски проекти би могъл да завиди 

всеки докторант. Броят на публикациите на Татяна Петкова и свързани 

тематично с дисертацията, както и на тези с различна проблематика 
предизвиква също възхищение. Представени са общо 4 публикации, 

посветени на дисертационния труд. По обем те отговарят на изискванията за 
конкурс по посочената научна и образователна степен доктор, а като 
съдържание, са свързани с проблематиката на защитаваната теза, цели и 

задачи. 

Избраната тема е дисертабилна. В увода на труда правилно се 
обосновава изборът на темата от позицията на значимост и перспективност, 
кратко, но добре са формулирани теза, обект на изследване, цели и задачи. 

Посочени са и методите на изследване в процеса на работата над 
дисертационния труд.  

Темата на дисертационния труд е актуална, тъй като разглежда 
проблема с мястото на Руската федерация в съвременните международни 

отношения особено в светлината на актуалните международни събития: 



кризата в Сирия и Украйна и ролята й в различни международни 

организации. 

Дисертационният труд е изпълнен успешно на високо професионално 
ниво. Той труд започва с добър увод – правилно и ясно формулирани цели и 

задачи. Положително впечатление прави отбелязването на ограниченията, 
които логично обосновават и приноси на автора.  

Дисертационният труд е компетентно написан с ясно изразена авторова 
позиция.Литературата е използвана избирателно и критично, като следва да 
се отбележи и присъствието на някои български изследователи в даденото 
тематично поле.  

Заслуга на докторанта е добрият анализ на политико-икономическата 
ситуация в Русия и нейните външно политико-икономически взаимодействия 
от началото на 90-те год. на ХХ в. до 2016 г. Особено внимание се обръща на 
нарастващата роля на Русия в наши дни. Това е добър преход към втората 
глава, посветена конкретно на ролята на Русия в международните 
организации.  

Заслуга на автора е и направеният анализ и оценка на ролята на Русия в 
международни организации като Г8, БРИКС, ШОС и ЕАС и дейността й в 
тях. Особено интересен е изводът на докторанта, че „международните 
организации ще бъдат мястото, на което Русия тепърва ще търси реванш, 

след като се измъкне от капана на наложените й санкции, заради 

анексирането на Крим през 2014 г.”  (стр.173). 

Безспорно, не можем да отминем и факта, че изследването еволюира до 
наши дни.  

С направените изводи заключението покрива и потвърждава 
изследователския въпрос и правилно формулира реалните резултати и 

приноси на дисертационния труд. 
Всяко изследване върху сложен актуален проблем предизвиква интерес 

и поставя въпроси, които най-често имат за цел по-нататъшно задълбочаване 



и подобряване на постигнатите резултати. В този смисъл е и следната 
бележка:  

Докторантът не прави опит да проектира динамичното и моновекторно 
участие на Москва в други не-малко значими глобални организации като 
ООН напр., което до известна степен ограничава труда. Естетствено това не е 
основна цел на дисертацията, но като перспектива за изследователска 
дейност представлява интерес.  

Авторефератът е представен в установената форма и съдържание. Той 

отразява в обобщен вид основните резултати от изследването и дава 
необходимата представа за теорeтичните и приложни постижения на автора. 
Справката с приносите по оценка на самия автор е добре формулирана и 

отразява реалността на резултатите. 
Посочените положителни резултати от изследването на Татяна 

Василева Петкова, посветено на „Ролята на Русия в международните 
организации в началото на ХХI в. (Г- 8 И БРИКС) “ дават основание за обща 
положителна оценка на научния потенциал и възможности за 
изследователска дейност на кандидата по конкурса. Това ми позволява 
убедено да гласувам положително за присъждане на Татяна Василева 
Петкова на научната и образователна степен доктор по професионално 
направление 3.8. Политически науки, Политология. 
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