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Genitiv  

 

Der Genitiv wird verwendet: 

 

• um Besitz oder Zugehörigkeit zu zeigen 

Zum Beispiel: 

Кімната Марії (Das Zimmer von Maria), паспорт Сімона (Der Reisepass von 

Simon) 

• um anzuzeigen, dass sich ein Substantiv auf das andere Substantiv bezieht oder dieses 

beschreibt 

Zum Beispiel: 

Аркуш паперу (ein Blatt Papier), факультет економіки (Fakultät für Wirtschaft) 

• wenn positive Sätze mit einem Objekt im Akkusativ negiert werden 

Zum Beispiel: 

Я маю ручку (Ich habe einen Kugelschreiber). – Akkusativ 

Я не маю ручки (Ich habe keinen Kugelschreiber). – Genitiv 

• mit einigen Präpositionen, die seine Verwendung erfordern, wie z. B. 

«з / із / зі» (von) 

«без» (ohne) 

Zum Beispiel:  

Сімон з Німеччини (Simon (kommt) aus Deutschland). 

Кавa без цукру (Kaffee ohne Zucker) 

 

 

Die Endungen der Nomen im Genitiv 

 

Singular 

 Nominativ Genitiv Endungen 

 

Maskulinum 

волонтер 

університет 

волонтера 

університету 

auf Konsonant 

→  + а   OR 

→  + у 

вчитель вчителя -ь → -я 

музей музею -й → -ю 



www.invitationtoukraine.com 
 

 

Femininum 

перекладачка перекладачки -а → -и 

гривня гривні -я → -і 

стипендія стипендії -ія → -ії 

відповідь відповіді auf Konsonant 

→ -і 

 

Neutrum 

місто міста -о → -а 

місце місця -е → -я 

заняття заняття -я → -я 

Plural 

 Nominativ 

(Singular) 

Genitiv (Plural) Endungen 

 

Maskulinum 

волонтер волонтерів auf Konsonant 

→  + -ів 

вчитель вчителів -ь → -ів 

музей музеїв -й → -їв 

 

Femininum 

перекладачка 

книга 

перекладачок 

книг 

-а → keine Endung 

(+ Vokalwechsel) 

гривня 

вбиральня 

гривень 

вбиралень 

-я → -ень 

стипендія стипендій -ія → -ій 

відповідь відповідей auf Konsonant 

→ -ей 

 

Neutrum 

місто міст -о → keine Endung 

місце місць -е → -ь 

питання питань (Doppelkonsonant)-

я → 

(Einzelkonsonant) -ь 
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Die Endungen der Pronomen im Genitiv 

 

Nominativ 

(Singular) 

Genitiv  

(Singular) 

Nominativ 

(Plural) 

Genitiv 

(Plural) 

я мене ми нас 

ти тебе ви, Ви Вас, вас 

він, воно його/нього вони їх/них 

вона її/неї 

 

Achtung! 

Die Genitivformen «нього», «неї», «них» werden nach Präpositionen gebraucht.  

Zum Beispiel:  

Я його не знаю (Ich kenne ihn nicht). 

Я плачу через нього (Ich weine wegen ihm). 

 

Dativ 

 

Der Dativ wird gebraucht: 

 

• um den Empfänger anzugeben  

Zum Beispiel:  

Марія купує Сімону квиток (Maria kauft eine Fahrkarte für Simon). 

• mit einigen Verben, die Dativ erfordern, wie z. B. das Verb «подобатися» 

Zum Beispiel:  

Сімон подобається Марії (Simon gefällt Maria (der Frau)). 

• um das Alter zu bezeichnen 

Zum Beispiel:  

Василеві 22 роки (Vasyl ist 22 Jahre alt). 
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Die Endungen der Nomen im Dativ 

 

Singular 

 Nominativ Dativ Endungen 

 

Maskulinum 

yніверситет 

 

 

 

студент 

університетy 

 

 

 

студентові 

Leblose 

Gegenstände: auf 

Konsonant 

→  + -y 

Lebewesen: auf 

Konsonant 

→  + -ові 

кінець 

 

 

учитель 

кінцю 

 

 

учителеві 

Leblose 

Gegenstände:  

-ь → -ю 

Lebewesen: 

-ь → -еві 

музей 

 

 

водій 

музею 

 

 

водієві 

Leblose 

Gegenstände:  

-й → -ї 

Lebewesen: 

-й → -єві 

 

Femininum 

мова мові -а → -і 

вулиця вулиці -я → -і 

станція станції -ія → -ії 

 

Neutrum 

місто місту -о → -у 

місце на місцю -е → -ю 

заняття заняттю -я → -ю 
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Plural 

 Nominativ 

(Singular) 

Dativ 

(in Plural) 

Endungen 

 

Maskulinum 

yніверситет 

студент 

університетам 

студентам 

auf Konsonant 

→  + ам 

кінець 

учитель 

кінцям 

учителям 

-ь → -ям 

музей 

водій 

музеям 

водіям 

-й → -ям 

 

Femininum 

мова мовам -а → - ам 

вулиця вулицям -я → - ям 

станція станціям -ія → - ям 

 

Neutrum 

місто містам -о → - ам 

місце місцям -е → - ям 

заняття заняттям -я → - ям 

 

Achtung! 

 

Im männlichen Singular werden die Endungen «-ові», «-еві», «-єві» für Lebewesen 

verwendet. Die Endungen «-у», «-ю» werden für leblose Objekte verwendet. Sehr oft sind 

die Endungen jedoch austauschbar. 

 

Die Endungen der Pronomen im Dativ 

 

Nominativ 

(Singular) 

Dativ (Singular) Nominativ (Plural) Dativ (Plural) 

я мені ми нам 

ти тобі ви, Ви Вам, вам 

він, воно йому вони їм 

вона їй 

 

 


