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«Прошу» vs «будь ласка» (ex. 3) 

In the Ukrainian language both «прошу» i «будь ласка» can be used as an answer for “thank 

you” and in this case it means “welcome”:  

- Ось Ваша решта. 

- Дякую! 

- Прошу / будь ласка. 

Additionally, we use «будь ласка» to show politeness when we ask for something. In this 

case it can be translated as “please”. Note that «прошу» cannot be used in this way: 

- Сідайте, будь ласка. 

 

 Do not confuse: 

«Прошу» is also a first person singular of the verb «просити» (to request, to ask for): 

Я прошу розуміння. - I ask for understanding. 

 

 

Ordinal numerals (ex. 6) 

As in other languages, in Ukrainian we use ordinal numerals to express position or rank of 

something in a sequential order. They are similar to adjectives and therefore they change 

according to cases, numbers (singular and plural) and genders (-ий for masculine, -а for 

feminine, -е for neuter). 

 

Cardinal 

numerals 

Ordinal 

numerals 

(Maskulinum) 

Ordinal 

numerals 

(Femininum) 

Ordinal 

numerals 

(Neutrum) 

Ordinal 

numerals 

(Plural) 

один перший перша перше перші 

два другий друга друге другі 

три третій третя третє треті 

чотири четвертий четверта четверте четверті 

п’ять п’ятий п’ята п’яте п’яті 

шість шостий шоста шосте шості 

сім сьомий сьома сьоме сьомі 

вісім восьмий восьма восьме восьмі 
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дев’ять дев’ятий дев’ята дев’яте дев’яті 

десять десятий десята десяте десяті 

одинадцять одинадцятий одинадцята одинадцяте одинадцяті 

дванадцять дванадцятий дванадцята дванадцяте дванадцяті 

тринадцять тринадцятий тринадцята тринадцяте тринадцяті 

чотирнадцять чотирнадцятий чотирнадцята чотирнадцяте чотирнадцяті 

п’ятнадцять п’ятнадцятий п’ятнадцята п’ятнадцяте п’ятнадцяті 

шістнадцять шістнадцятий шістнадцята шістнадцяте шістнадцяті 

сімнадцять сімнадцятий сімнадцята сімнадцяте сімнадцяті 

вісімнадцять вісімнадцятий вісімнадцята вісімнадцяте вісімнадцяті 

дев’ятнадцять дев’ятнадцятий дев’ятнадцята дев’ятнадцяте дев’ятнадцяті 

двадцять двадцятий двадцята двадцяте двадцяті 

 

 

 

Possessive pronouns (ex 10, 11) 

Possessive pronouns are similar to adjectives: they agree with nouns in gender, number and 

case. The exception is the forms «його» and «її», which remain the same in masculine, 

feminine, neuter and plural. 

 

 masculine feminine neuter plural 

я мій моя моє мої 

ти твій твоя твоє твої 

він його його його його 

воно його його його його 

вона її її її її 

ми наш наша наше наші 

ви/Ви ваш ваша ваше ваші 

вони їхній їхня їхнє їхні 
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Personal Pronouns (Accusative Case) (ex. 11)  

 

Nominative (називний відмінок) Accusative (знахідний відмінок) 

я мене 

ти тебе 

він, воно його 

вона її 

ми нас 

ви, Ви вас, Вас 

вони їх 

 

Nominative Case (ex 12, 13) 

Cases are the endings that nouns acquire depending on their position in the sentence. There 

are 7 cases in Ukrainian: nominative, genitive, dative, accusative, instrumental, prepositional, 

vocative.  

 

Nominative case is the case of the subject (doer of the action) in a sentence and the form in 

which nouns are listed in the dictionary.  

Сімон (Nominative case) замовляє вечерю.  

 

Nominative case ending for the nouns: 

 

Masculine (Чоловічий рід) Feminine (Жіночий рід) Neuter (Середній рід) 

- A consonant ending: 

інтернет (internet) 

-а: Україна (Ukraine), 

Німеччина (Germany),  

-о: волонтерство 

(volunteering) 

-о (if it denotes a proper 

name):  Петро  

-я: вулиця (street) -е: поле (field) 

-а (sometimes; if it denotes a 

proper name): 

Микола 

- a consonant ending:  

матір (mother), совість 

(conscience) 

-я (if preceded by  double 

consonant):  навчання 

(studies), запрошення 

(invitation) 
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Accusative case (ex 12, 13, 14) 

The accusative case is a direct object (noun that receives the action of the verb).  

Сімон замовляє вечерю (Accusative case). 

 

Accusative case ending for the nouns (note that there is a distinction between animate and 

inanimate objects): 

 

 Inanimate objects Animate Objects 

masculine same as nominative case: 

cніданок →  сніданок (breakfast) 

a consonant ending →  

a consonant ending + a: 

Сімон → Сімона (Simon) 

feminine • -a → -y:  

хвилина → хвилину (minute), кімната → кімнату (room) 

• -я → -ю 

            вечеря → вечерю (dinner), бабуся → бабусю (granny) 

neuter Same as nominative case: 

євро → євро (euro), навчання → навчання (studies) 

plural same as nominative plural (see 

Chapter 1, The plural of nouns): 

 хвилини → хвилини (minutes) 

same as genitive plural (we will talk 

about Genitive case in one of the next 

episodes): 

-и/-i → iв (for the masculine 

singular): 

іноземці → іноземців (foreigners) 

-и/-i → ∅ (for the feminine singular): 

подруга → подруг (female friend) 

 

The Verb «бути» in the Present Tense (ex 15) 

In the present tense the verb “бути” (to be) is not compulsory, so it can be easily omitted. It 

does not follow any of the conjugation patterns. In all persons singular and plural, this verb 

has the form “є”. 

 


