
Die ukrainischen Substantive: Deklination 
 
1. Verteilung auf Deklinationsparadigmen nach Endungen im Nom. Sing. und Genus  
 
graphematische 
Endungen 

-а, -я -о, -е -K (ь) 

phonematische Endungen а о/е Ø 
Deklinationsparadigmen IV I II III 
Beispiele  ім’я ́

плем́’я 
сі́м’я 
дитя ́
курча ́
теля ́

кар́та 
земля ́
бабу́ся 
лі́нія 
пап́а 
(m.) 

знан́ня 
задово-́
лення 
мило-
сер́дя 
рубаќа 
бродяѓа 

вікно ́
д�л́о 
телят́ко 
плече ́
пол́е 
бат́ько 
(m.)  
дружи́-
ще (m.) 
баби́ще 
(n./ f.) 
 

стіл 
школяр́  
ніж  
чай 
дощ 
дідус́ь 
степ  
день 
біль 
жаль 
роз́пис 

пов́ість 
мол́одь 
смерть 
тінь 
ніч 
кров  
біль  
путь 

Genus neutral feminin neutral maskulin feminin 
 
2. Die Deklinationsparadigmen  
 
2.1. Die I. Deklination, Singular 

 
Nom. голова ́ земля ́ груш́а кни́га рука ́ в�х́а стар́оста суддя ́
Gen.  голови́ земл� ́ груш́і кни́ги руки́ в�х́и стар́ости судд� ́
Dat. голов� ́ земл� ́ груш́і кни́зі руц� ́ в�с́і стар́ості судд� ́
Akk. гол́ову землю́ груш́у кни́гу руќу в�х́у стар́осту суддю́ 
Instr. головою́ землею́ груш́ею кни́гою рукою́ в�х́ою стар́остою суддею́ 
Präp. голов� ́ земл� ́ груш́і кни́зі руц� ́ в�с́і стар́ості судд� ́
Vok. гол́ово зем́ле - кни́го руќо в�х́о стар́осто суд́де 

 
Übung: Bilden Sie von folgenden Substantiven die Kasusformen im Singular.  
ри́ба, ріка,́ нога,́ мух́а, п�с́ня, л�н́ія, межа,́ суш́а, свіча,́ ж�н́ка, доро́га, господи́ня, 
Наташ́а, вода,́ яб́луня, аф�ш́а, сирота ́
 
  



2.2. Die II. Deklination, Singular 
 
Nom. брат́ сніг кінь край товари́ш село ́ пол́е завдан́ня 
Gen.  брат́а сн�ѓу коня ́ краю́ товари́ша села ́ пол́я завдан́ня 
Dat. брат́ові сн�ѓу конев́і крає́ві товари́шеві селу ́ пол́ю завдан́ню 
Akk. брат́а сніг коня ́ край товари́ша село ́ пол́е завдан́ня 
Instr. брат́ом сн�ѓом конем́ крає́м товари́шем селом́ пол́ем завдан́ням 
Präp. 
 

брат́у /  
-ові  

сн�ѓові 
/ -у ́

конев́і /  
-і 

краю́/ -
ї 

товари́шу / -
ев́і 

сел� ́ пол́ю / 
-і      

завдан́ні 

Vok. брат́е сн�ѓу коню́ кр'аю товари́шу - - - 
 
Genitiv Singular: у-Endung vs. a-Endung 
 
у-Endung bei: 
 

a-Endung bei: 

Abstrakta: ріст, закон́, рух, звук (муз. термин) Konkreta: козаќ, мал́яр́, звук (лингв. термин) 
Stoffbezeichnungen: пісоќ, сніг, пап�р́ Diminutiva  konkreter Begriffe: брат́ик, 

брат́ець, козач́ен́ько 
Kollektiva: оркес́тр, народ́  
Bezeichnungen von Räumlichkeiten und 
Örtlichkeiten: дом, зал, інститут, храм, 
універмаѓ, клуб, завод́; лан, курган́   

 

Bezeichnungen räumlicher Begriffe (mit 
unbetonter Endung) von: бік, зах́ід 

 

geographische Bezeichnungen (mit unbetonter 
Endung): Дон, Дунай́, Кавказ́  

Ки́їв, Рим 

 
Übung: Bilden Sie den Genitiv Singular und sagen Sie, wodurch das Auftreten der einen oder 
anderen Kasusendung bei den folgenden Substantiven bestimmt wird.  
пох�д́, ран́ок, ол́ень, мед, козаќ, дух, світ, мал́яр́, офіцер́, сухар́, докумен́т, гімн, водопров�д́, 
листопад́, ор́ган, орган́, Крим, Ніл, пап�р́, журнал́, полк, футбол́, вокзал́, пов́ерх, сеќтор, 
при́нцип, гектар́, спос́іб, ансам́бль, клуб, лист, пер́ець 
 
Dativ Singular: ові/еві/єві-Endung vs. у/ю-Endung 
 
ові/еві/єві-Endung bei: 
 

у/ю-Endung bei: 

брат, вчи́тель, кінь, кобзар́, герой́, ген́ій, син, 
священ́ник, онуќ, чолов�ќ, бат́ько 

стіл, стілец́ь, ліс, пер́ець 

край, народ́, мир, суд  
час, світ, дощ, в�т́ер, мотор́, матч, пол�т́ час, світ, дощ, в�т́ер, мотор́, матч, пол�т́ 

 
  



Präpositiv Singular: і-Endung vs. у/ю-Endung vs. ові/еві/єві-Endung  
 
(1) на бер́езі, у Петербур́зі, в Кривом́у Роз́і, у Владивостоц́і 
(2) у Кур́ську, у Цюриху, у Лейпцігу / Лейпцізі 
(3) на козаков́і / козаку ́(козац�)́, вчи́телеві / вчи́телю (вчи́телі), товар́ишеві / товар́ишу 
(товари́ші), конев́і / коню́ / кон� ́
 
Übung : Deklinieren Sie die Substantive im Singular.  
стіл, пісоќ, вовк, день, ген́ій, комар́, ніж, дощ, діло, мор́е, управл�н́ня, воѓнище, узбереж́жя 

 
2.3. Die III. und IV. Deklination, Singular 
 
Nom. даль ніч рад́ість мат́и/мат́ір  ім’я ́ дівча ́ лисеня ́
Gen.  дал́і ноч́і рад́ості мат́ері �м́ені/ім’я ́ дівчат́и лисенят́и 
Dat. дал́і ноч́і рад́ості мат́ері �м́ені/ім’я ́ дівчат́і лисенят́і 
Akk. даль ніч рад́ість мат́и/мат́ір ім’я ́ дівча ́ лисеня ́
Instr. дал́лю н�ч́чю рад́істю мат́ір’ю �м́енем, 

ім’ям́ 
дівчам́ лисеням́ 

Präp. дал́і ноч́і рад́ості мат́ері �м́ені/ ім’я ́ дівчат́і лисенят́і 
Vok. дал́е ноч́е рад́осте мат́и  ім’я ́ дівча ́ лисеня ́

 
Übung: Deklinieren Sie die Substantive im Singular.  
любов́, тінь, зус́тріч, кров, путь, мол́одість, плем́’я, теля,́ курча ́

 
Übung: Bilden Sie zu folgenden Substantiven die Kasusformen im Singular. 
автоб́ус, ав́тор, англ�є́ць, багат́ство, бер́ег, борщ, буд�в́ля, варен́ня, викладач́, вимов́а, ви́хід, 
ви́шня, вітан́ня, вокзал́, вул́иця, ген́ій, географ́ія, гор́од ('Gemüsegarten'), двір, дим, дочка,́ жага,́ 
жаль, зап́ах, зви́чка, здоров́’я, зус́тріч, зять, кав́а, кв�т́ка, кінец́ь, кор́інь, кух́ня, кр�с́ло, леќція, 
ли́пень, л�ќар, лож́ка, м�с́то, нащад́ок, нян́ька, об́ласть, ос́трів, пан, пап�р́, п’є́са, площ́а, под́орож, 
подруѓа, при́ятель, прох�д́, рік, рот, рух, сер́це, сп�л́ка, твір, удач́а, уроќ, харч, часни́к 
('Knoblauch'), чаш́ка, чуття,́ шосе,́ яв́ище 

 
  



2.4. Die Deklination im Plural 
 
I., IIІ. und IV. Deklination 
 
Nom. гол́ови зем́лі груш́і дал́і ноч́і т�н́і матер� ́ імена ́
Gen.  гол�в́ земел́ь груш дал́ей ночей́ т�н́ей матері́в імен́ 
Dat. гол́овам зем́лям груш́ам дал́ям ночам́ т�н́ям матерям́ іменам́ 
Akk. гол́ови зем́лі груш́і дал́i ноч́і т�н́і матер�в́ імена ́
Instr. гол́овами зем́лями груш́ами дал́ями ночам́и т�н́ями матерям́и іменам́и 
Präp. гол́овах зем́лях груш́ах дал́ях ночах́ т�н́ях матерях́ іменах́ 

 
II. Deklination 
 
Nom. дари́ сніги́ краї́ товар́иші городян́и сел́а поля ́ завдан́ня 
Gen.  дар�в́ сніг�в́ країв́ товар́ишів городян́ сіл пол�в́ завдан́ь 
Dat. дарам́ снігам́ краям́ товар́ишам городян́ам сел́ам полям́ завдан́ням 
Akk. дари́ сніги́ краї ́ товар́ишів городян́ сел́а поля ́ завдан́ня 
Instr. дарам́и снігам́и краям́и товар́ишами городян́ами сел́ами полям́и завдан́нями 
Präp. дарах́ снігах́ краях́ товар́ишах городях́ сел́ах полях́ завдан́нях 

 
 
Übung: Deklinieren Sie folgende Substantive im Plural. 
ав́тор, англ�є́ць, бер́ег, буд�в́ля, викладач́, ви́хід, ви́шня, вітан́ня, вокзал́, вул́иця, ген́ій, двір, 
доч́ка, зви́чка, зус́тріч, зять, кв�т́ка, кінец́ь, кор́інь, кух́ня, кр�с́ло, леќція, л�ќар, лож́ка, м�с́то, 
нащад́ок, нян́ька, об́ласть, ос́трів, пан, пап�р́, п’є́са, площ́а, под́орож, подруѓа, при́ятель, прох�д́, 
рік, рух, сер́це, сп�л́ка, твір, уроќ, чаш́ка, яв́ище, селяни́н; 

 


