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Genitive Case  

The Genitive case is used: 

• to show possession or belonging  

For example:  

Кімната Марії (Maria’s room), паспорт Сімона (Simon’s passport) 

• to indicate that one noun relates to or describes the other noun 

For example:  

Аркуш паперу (a sheet of paper), факультет економіки (faculty of economics) 

• when affirmative sentences with an object in the accusative case are negated 

For example:  

Я маю ручку (I have a pen). – Accusative case 

Я не маю ручки (I don’t have a pen). – Genitive case 

• with some prepositions that require its use, such as «з/із/зі» (from), «без» (without) 

For example:  

Сімон з Німеччини (Simon is from Germany). 

Кавa без цукру (coffee without sugar) 

 

Genitive Case Endings of the Nouns  

Singular 

 Nominative Case Genitive Case The endings 

 

masculine 

волонтер 

університет 

волонтера 

університету 

a consonant ending 

→  + а   OR 

→  + у 

вчитель вчителя -ь → -я 

музей музею -й → -ю 

 

feminine 

перекладачка перекладачки -а → -и 

гривня гривні -я → -і 

стипендія стипендії -ія → -ії 

відповідь відповіді -a consonant ending 

→ -і 

 

neuter 

місто міста -о → -а 

місце місця -е → -я 

заняття заняття -я → -я 



www.invitationtoukraine.com 
 

Plural 

 Nominative Case (In 

Singular) 

Genitive Case 

(In Plural) 

The endings 

 

masculine 

волонтер волонтерів a consonant ending 

→  + -ів 

вчитель вчителів -ь → -ів 

музей музеїв -й → -їв 

 

feminine 

перекладачка 

книга 

перекладачок 

книг 

-а → zero ending (+ 

sound change) 

гривня 

вбиральня 

гривень 

вбиралень 

-я → -ень 

стипендія стипендій -ія → -ій 

відповідь відповідей -a consonant ending 

→ -ей 

 

neuter 

місто міст -о → zero ending 

місце місць -е → -ь 

питання питань (double consonant)-я 

→ (single 

consonant) -ь 

 

 

Genitive Case endings of the Pronouns 

 

Nominative case 

(singular) 

Genitive case 

(singular) 

Nominative case 

(plural) 

Genitive case 

(plural) 

я мене ми нас 

ти тебе ви, Ви Вас, вас 

він, воно його/нього вони їх/них 

вона її/неї 
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Note: Genitive case forms «нього», «неї», «них» are used after prepositions.  

For example:  

Я його не знаю (I don’t know him). 

Я плачу через нього (I cry because of him). 

 

 

Dative Case  

 

The Dative case is used: 

• to indicate the recipient of the action  

For example:  

Марія купує Сімону квиток (Maria buys a ticket for Simon). 

• with some verbs requiring its use, such as «подобатися» 

For example:  

Сімон подобається Марії (Maria likes Simon). 

• to denote the age: 

For example:  

Василеві 22 роки (Vasyl is 22 years old). 
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Dative Case Endings of the Nouns  

 

Singular 

 Nominative Case Dative Case The endings 

 

masculine 

yніверситет 

 

 

студент 

університетy 

 

 

студентові 

Inanimate objects: a 

consonant ending →  

+ -y 

Animate objects: a 

consonant ending →  

+ -ові 

кінець 

 

 

учитель 

кінцю 

 

 

учителеві 

Inanimate objects:  

-ь → -ю 

 

Animate objects: 

-ь → -еві 

музей 

 

 

водій 

музею 

 

 

водієві 

Inanimate objects:  

-й → -ї 

 

Animate objects: 

-й → -єві 

 

feminine 

мова мові -а → -і 

вулиця вулиці -я → -і 

станція станції -ія → -ії 

 

neuter 

місто місту -о → -у 

місце на місцю -е → -ю 

заняття заняттю -я → -ю 
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Plural 

 Nominative Case (in 

Singular) 

Dative Case 

(in Plural) 

The endings 

 

masculine 

yніверситет 

студент 

університетам 

студентам 

a consonant ending 

→  + ам 

кінець 

учитель 

кінцям 

учителям 

-ь → -ям 

музей 

водій 

музеям 

водіям 

-й → -ям 

 

feminine 

мова мовам -а → - ам 

вулиця вулицям -я → - ям 

станція станціям -ія → - ям 

 

neuter 

місто містам -о → - ам 

місце місцям -е → - ям 

заняття заняттям -я → - ям 

 

Note: In masculine singular the endings «-ові», «-еві», «-єві» are used for living beings. The 

endings «-у», «-ю» are used for inanimate objects. However, very often the endings are     

interchangeable. 

 

Dative Case endings of the Pronouns 

 

Nominative case 

(singular) 

Dative case (singular) Nominative case 

(plural) 

Dative case 

(plural) 

я мені ми нам 

ти тобі ви, Ви Вам, вам 

він, воно йому вони їм 

вона їй 

 

 


