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Співавтор підручника «Фармацевтична хімія» (4-х видань),
навчального посібника «Фармацевтичний аналіз» (2001, 2013),
тестових завдань для контролю знань, текстів лекцій з фармацевтичної
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хімії та броматології.
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Науково-дослідна робота.
Напрями наукових досліджень: пошук БАР серед похідних 2оксо-4-гідроксихінолінів. Автор близько 500 друкованих праць, в тому
числі більше 170 статей опубліковані у міжнародних виданнях
(Chemistry of Heterocyclic Compounds, Tetrahedron Letters, Acta
Crystallographica, Spectrochimica Acta, Journal of Analytical Chemistry,
Tetrahedron та ін.), 25 авторських свідоцтв і 45 патентів (у тому числі
15 міжнародних) на способи отримання БАР протисудомної,
анестезуючої, діуретичної, протимікробної, протитуберкульозної,
антигіпоксичної, аналгетичної дії. Захистив кандидатську дисертацію
за темою «Синтез и исследование новых биологически активных
производных 2-карбоксифениламида малоновой кислоты» (1988) та
докторську дисертацію за темою «Синтез, хімічні перетворення та
біологічні властивості похідних алкіл-(арил-)амідів малонової
кислоти» (1992).
Читає лекції і проводить лабораторні заняття з дисциплін
«Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для
студентів фармацевтичного факультету та магістрів. Приймає курсові
роботи, Державні іспити, а також вступні іспити до аспірантури та
кандидатські іспити.
І.В. Українець працює міжнародним експертом дисертацій,
які розглядаються у National institute of Pharmaceutical Education
and Research (Національний інститут фармацевтичної освіти і
дослідженнь, Індія)
Є членом редколегії міжнародного журналу Chemistry of
Heterocyclic Compounds.

