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Abstract: Over the past two decades, various aspects of the possible 
Ukrainian NATO membership have been analysed. However, today’s 
situation is completely different from the non-bloc status and Ukraine 
urged for the NATO membership, after deciding to follow the Western 
path. The strategic partnership with NATO and later membership are 
thought to be complementary to the implementation of the Association 
Agreement between Ukraine and the European Union. In the future, 
there are three possible scenarios of the NATO-Ukrainian relations: going 
back to the Ukrainian non-bloc status; intensified cooperation without the 
full Ukrainian NATO membership; and a clear road-map to the full 
Ukrainian NATO membership. The most likely option seems to be 
enforcing and deepening partnership between NATO and Ukraine in the 
form of supporting democratic reforms and transforming the military 
sector, which may possibly lead to drawing up a precise schedule of 
Ukraine’s accession to NATO. Refusing the cooperation between NATO 
and Ukraine is very unlikely. This development could occur only if Kiev 
changes its priorities. Last but not least, Ukraine’s early NATO 
membership is not very likely either, as it is impeded by this country’s 
unreadiness, NATO’s unreadiness and the Alliance’s lack of unity 
concerning this issue. 
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Rezumat: În ultimele două decenii au fost analizate diferite aspecte 
referitoare la o posibilă aderare viitoare a Ucrainei la NATO. Acestea fiind 
spuse, prezenta situaţie în care se află Ucraina este cu totul diferită de cea 
anterioară. Ucraina este un stat aflat într-un război nedeclarat cu Rusia. 
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Ucraina a ales calea occidentală după ce în prealabil și-a anulat statutul de 
membru nealiniat si a cerut aderarea la NATO. Parteneriatul strategic cu 
NATO şi o apartenenţă ulterioară la această organizaţie sunt considerate a 
fi complementare implementării unui Acord de Asociere între Ucraina şi 
Uniunea Europeană. În viitor, autorul preconizează că relaţia NATO-
Ucraina se poate încadra într-unul dintre următoarele trei scenarii: 1. 
revenirea la statutul de membru nealiniat; 2. o cooperare intensificată fără 
ca Ucraina să fie membru deplin NATO; 3. trasarea clară a unei foi de 
parcurs pentru obţinerea calităţii de membru deplin NATO. Dintre aceste 
trei posibilităţi, opţiunea cea mai probabilă ar fi cea a implementării şi 
consolidării parteneriatului dintre NATO şi Ucraina, prin sprijinirea 
reformelor democratice şi a transformării sectorului militar. Satisfacerea 
acestor condiţii ar permite trasarea precisă a unui program de aderare a 
Ucrainei la NATO. Respingerea a acestei cooperări este puţin probabilă şi 
ar putea avea loc doar dacă Ucraina îşi schimbă priorităţile de securitate. O 
aderare timpurie la NATO este improbabilă din cauza atât a lipsei de 

pregătire din partea atât a Ucrainei cât şi a NATO, dar și din cauza unei 
lipse de unitate la nivel de Alianţă în privinţa acestei probleme. 
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