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Д

октор біологічних наук. Член Європейської асоціації
фармакологів та токсикологів.
Народився 19 серпня 1962 р. у м. Бібрка Львівської об
ласті. Мати, Петрина Полуйко, походить із лемків, а батько,
Михайло Косенко, — нащадок чернігівських козаків. Саме
батько, д. вет. н., проф., академік, чл.кор., просто Велика
Людина, став для Юрія прикладом для професійного та
життєвого наслідування.
В 1979 р. Юрій Косенко вступив на фармацевтичний
факультет ЛДМІ. Під час навчання брав активну участь у
роботі гуртка на кафедрі фармацевтичної хімії під керів
ництвом проф. О. В. Владзимірської.
У 1984 р. із відзнакою закінчив інститут, почав працю
вати молодшим науковим співробітником ЗахідноУкраїн
ської зональної науковоконтрольної лабораторії Всесоюз
ного державного науковоконтрольного інституту ветери
нарних препаратів та водночас успішно склав іспити до ас
пірантури alma mater. Але у зв’язку з відсутністю бюджет
них коштів міг бути зарахований на навчання лише через
три роки. Проте в той час (1986–1989) Юрій Михайлович
уже був аспірантом ВДНКІветпрепаратів (м. Москва).
В 1990 р. у Всесоюзному науководослідному інституті
експериментальної ветеринарії імені Я. Р. Коваленка
(м. Москва) захистив кандидатську дисертацію «Отриман
ня, властивості і вплив на деякі біохімічні показники крові
тварин препарату альбувет» за спеціальністю «Біохімія».
З 1992 р. Ю. М. Косенко — завідувач лабораторії експер
тизи, відділу наукової експертизи та фармацевтичного
аналізу, заступник директора із зовнішньоекономічних зв’я
зків та міжнародної наукової інтеграції Державного науко
водослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кор
мових добавок. У 2013 р. він призначений на посаду голови
Національного агентства ветеринарних препаратів та кор
мових добавок. Із 1993 р. він незмінно є вченим секретарем
Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини
України. Впродовж 2001–2003 рр. був секретарем Виконав
чого комітету керівників ветеринарних служб країн Євразії.
Юрій Михайлович — співавтор розробки системи реєс
трації ветеринарних препаратів, кормових добавок та гото
вих кормів, системи ветеринарного фармакологічного наг
ляду і Загальнодержавної програми моніторингу залишків
ветеринарних препаратів та їх метаболітів у тканинах про
дуктивних тварин в Україні. Був ініціатором використання

272

геоінформаційних систем у галузі ветеринарної медицини
України для контролю за розповсюдженням захворювань та
застосуванням ветеринарних препаратів і контролю за анти
біотикорезистентністю.
Ю. М. Косенко представляв інтереси України в провід
них світових організаціях — Всесвітній організації охорони
здоров’я тварин (м. Париж), Світовій організації продоволь
ства та сільського господарства (м. Рим), Комітеті з питань
застосування санітарних та фітосанітарних заходів Світової
організації торгівлі (м. Женева), Координаційній раді з пи
тань міжнародної гармонізації вимог до реєстрації ветери
нарних препаратів (VICH Outrich Forum). Був членом ук
раїнських делегацій та брав участь у переговорах із питань
регулювання міждержавних відносин у галузі тваринництва
з Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту
прав споживачів Єврокомісії (м. Брюссель) та Міністерст
вом сільського господарства США (м. Вашингтон).
Він проходив стажування у Всесоюзному державному
інституті стандартизації і сертифікації (м. Москва, 1985),
Інституті зоопрофілактики (Італія, 1997), Національному
агентстві ветеринарних препаратів (Франція, 1999), Євро
пейському коледжі ветеринарної фармакології і токсико
логії на базі Агроакадемії (Польща, 2004).
У 2010 р. у Всеросійському науководослідному ветери
нарному інституті патології, фармакології і терапії (м. Воро
неж) захистив докторську дисертацію «Експериментальна і
клінічна фармакологія препаратів на основі циміналю».
Ю. М. Косенко і сьогодні підтримує зв’язок з alma mater,
плідно співпрацюючи з професорами Т. Г. Калинюком, Р. П.
Лесиком та А. Б. Зіменковським.
Він є співавтором шести монографій, трьох довідників,
78 наукових праць, учасником понад 50 міжнародних нау
кових з’їздів, конгресів та конференцій. У його арсеналі —
ділові контакти з 156 компаніями 39 країн.
Нагороджений Подякою Кабміну України, Міжнарод
ною нагородою ім. Сократа, трудовою відзнакою «Знак
пошани» Мінагрополітики України, почесними грамотами
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України,
Державного комітету ветеринарної медицини України,
Головного управління ветеринарії УРСР, Львівської ОДА.
Дружина Юрія Михайловича Ольга Богданівна здобу
ла освіту на педіатричному факультеті ЛДМІ (1988).
Родинну традицію продовжив їхній син Михайло — випу
скник фармацевтичного факультету 2006 р. І лише донька
Роксолана обрала графічний дизайн.

