
ПРИВІТАННЯ ЛІНСЬКОМУ ІГОРЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ

Адміністрація ДУ «Інститут неврології, психіат рії 
та наркології НАМН України» та Президія правління 
ГО  «Асоціація неврологів, психіатрів і  наркологів 
України» щиро вітають директора ДУ «Інститут не-
врології, психіатрії та  наркології НАМН України», 
д.  м.  н., проф. Ігоря Володимировича ЛІНСЬКОГО 
з   його обранн ям ч леном-кореспондентом 
Національної академії медичних наук України 
за спеціальністю «психіатрія і наркологія», яке від-
булося 16 вересня 2021 р.

Наукова та  організаційна діяльність Ігоря 
Воло димировича є  дуже багатогранною. Він  став 
фундатором популяційно-екологічного підходу 
в  епідеміології станів залежності і  вперше запро-
понував використовувати для аналізу процесів по-
ширення розладів наркологічного профілю рівнян-
ня Ферхюльста, що дало змогу зробити науково об-
ґрунтовані прогнози стосовно подальшого розвитку 
епідемій алкоголізму та  наркоманій. І.  В.  Лінський 
є  одним із  засновників вчення про  адиктивний 
статус особистості  — динамічної системи уподо-
бань, пристрастей та залежностей людини. На базі 
загальновизнаного тесту AUDIT (що використовують 
для оцінки вираженості розладів внаслідок вживан-
ня алкоголю) він розробив систему AUDIT-подібних 
тестів для комплексної оцінки цієї характеристики 
особистості. Цей  піонерський підхід до  аналізу 
станів залежності було викладено (у  співавтор-
стві з  іншими розробниками) в  програмній статті 
"Addictive Behavior Among Young People in Ukraine: 
A Pilot Study" (Substance Use and Misuse. August 2012, 
Vol. 47, No. 10, p. 1151—1158).

І.  В.  Лінський має 39  винаходів і  патентів, а  та-
кож 268 наукових праць, серед них 22 монографії, 
довідники та  підручники. Під  його керівництвом 
виконано 2 докторських і 12 кандидатських дисер-
тацій. Він бере активну участь у спільних наукових 
проєктах з  провідними фахівцями вітчизняних 
та зарубіжних наукових установ з США, Німеччини, 
Польщі та інших країн.

І.  В. Лінський провадить і  велику організаційну 
діяльність; він  — віцепрезидент ГО  «Асоціація не-
врологів, психіатрів та наркологів України» та голова 
секції «Психіатрія адикцій» цієї Асоціації, заступник 
голови спеціалізованої ради із захисту докторських 
та  кандидатських дисертацій за  спеціальностями 
«Нервові хвороби», «Психіатрія», «Наркологія», член 
редакційних колегій та редакційних рад кількох фа-
хових медичних часописів, експерт Державної служ-
би України з конт ро лю за наркотиками, уповноваже-
на особа НАМН України з питань обігу наркотичних 
та  психотропних речовин, член кількох комісій 
при Комітеті з питань охорони здоров’я Верховної 
Ради України, член робочих груп Українського 
медичного та  моніторингового центру з  алкоголю 
та  наркотиків МОЗ  України, а  також Центрального 
формулярного комітету МОЗ України.

Ігор Володимирович користується незмінною 
повагою колег і пацієнтів. Його діяльність як актив-
ного дослідника, лікаря, організатора науки не одно-
разово відзначено різними нагородами. Він  був 
нагороджений Знаком пошани НАМН України, тричі 
відзначений дипломами Президії НАМН  України 
за  кращу науково-дослідну роботу, двічі  — 
Почесними грамотами Президента НАМН України 
та Головного управління МВС України у Харківській 
області, Почесним знаком Міжнародної поліцей-
ської асо ціації «За  мужність та  професіоналізм», 
Сертифікатом вдячності Голови Державної служби 
України з конт ро лю за наркотиками та іншими від-
знаками. Окрім того, І. В. Лінський є лауреатом кон-
курсу ім. В. П. Протопопова за посібник «Наркология 
в вопросах и ответах» (2003 р.). 2017 року був обра-
ний академіком Міжнародної академії освіти і науки, 
а  2020  року  — академіком Національної академії 
наук вищої освіти України.

Високе звання члена-кореспондента НАМН 
України стало заслуженою нагородою за  визнач-
ний науковий внесок Ігоря Володимировича 
Лінського у медичну науку та організацію охорони 
здоров’я та підкреслює важливість його досягнень 
для українсь кої медицини.

Бажаємо Ігорю Володимировичу подальших 
творчих успіхів на благо медичної науки України!
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