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Народився в 1960 році в с. Березоточа Лубенського району
Полтавської області. У 1977 р. вступив до Харківського фарма;
цевтичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1982 р. і в
студентському науковому товаристві при кафедрі фармацев;
тичної хімії якого розпочав свої перші наукові дослідження.
Здобувши спеціальність «провізор», вступив до аспірантури
на вже рідну кафедру фармацевтичної хімії Харківського
фармацевтичного інституту, де після перерви на службу в ар;
мії у 1988 р. захистив кандидатську, а у 1992 р. — докторську
дисертацію на тему «Синтез, хімічні перетворення та біо;
логічні властивості похідних алкіл;(арил;)амідів малонової
кислоти». 

У Харківському фармацевтичному інституті (нині Національний фармацевтичний універ;
ситет) працює з 1982 р. в одному і тому ж підрозділі: спочатку аспірант, з 1985 р. — асистент, з 1990
по 1992 рр. — молодший науковий співробітник, з 1992 р. — доцент, а з 1994 р. і до сьогодні — про;
фесор кафедри фармацевтичної хімії. 

Загальний науковий напрям — розробка методів синтезу, вивчення будови, реакційної здат;
ності та цілеспрямований пошук нових біологічно активних речовин серед похідних нітрогенвміс;
них гетероциклів. До кола наукових інтересів І.В. Українця входять різні типи циклоутворення
(складноестерні й термічні конденсації, галогенциклізації, формування спіросполук), а також
спрямовані на покращення фармакологічних та/або фармацевтичних властивостей високоактив;
них речовин різноманітні варіанти хімічної модифікації і оптимізації. 

Останнім часом особливу увагу вчений;хімік приділяє дослідженню складної і мало вивченої на
сьогодні, але дуже важливої для медичної хімії проблеми поліморфізму лікарських засобів та
впливу особливостей кристалічної упаковки речовин на їх біологічні властивості. 

І.В. Українець є автором понад 570 наукових робіт, у тому числі виданих у європейських видав;
ництвах двох монографій, біля 70 авторських свідоцтв і патентів (СРСР, України, Росії, США, Єв;
ропи та міжнародних) на способи здобуття і нові сполуки з протисудомною, анестезуючою, діуре;
тичною, анальгетичною та іншими видами біологічної активності. Співавтор навчальних програм,
методичних розробок і рекомендацій з фармацевтичної хімії, посібників «Фармацевтичний
аналіз», «Фармацевтична хімія» та підручника «Фармацевтична хімія». 

Важливим громадським обов’язком Ігоря Васильовича є членство й активна робота в редакцій;
них колегіях вітчизняного «Журналу органічної та фармацевтичної хімії» та міжнародного жур;
налу «Chemistry of Heterocyclic Compounds». 

Багато часу і сил учений віддає також і підготовці молодої наукової зміни — серед його учнів
4 доктори та понад 25 кандидатів наук, які нині успішно працюють у наукових і вищих навчаль;
них закладах не тільки України, а й далеко за її межами: в Росії, США, Мексиці, Китаї, Йорданії,
Лівані, Палестині та Сирії. 

За особливі досягнення в галузі хімії гетероциклічних сполук І.В. Українець нагороджений по;
чесним дипломом Міжнародного благодійного фонду «Наукове партнерство» (2008 р.), а також
золотою медаллю «100 років професору О.М. Косту» (2015 р.).
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