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Юлія Черних 
 

 
 
Юлія Черних – радник ARBITRADE, керівник практики міжнародного 
арбітражу. Юлія є сертифікованим арбітром.  Вона часто виступає у 
ролі арбітра, призначеного сторонами, одноосібного арбітра або 
головуючого арбітра в арбітражі за регламентами провідних 
арбітражних інститутів. Юлія виступала у ролі радника або арбітра в 
численних арбітражних процесах за арбітражними регламентами 
Міжнародної торгової палати, Лондонського міжнародного 
арбітражного суду, МКАС при ТПП України, МКАС при ТПП Російської 
Федерації, Віденського міжнародного арбітражного центру, 
Вільнюського комерційного арбітражного суду, Арбітражного 
інституту Торгової палати м. Стокгольма, ЮНСІТРАЛ, Арбітражного 
суду при Асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA), Арбітражного 
суду при Федерації Асоціацій з торгівлі оліями, насінням олійних 
культур і жирами (FOSFA), Лондонської асоціації морських арбітрів, 
за Швейцарськими арбітражними правилами тощо. Юлія також має 
досвід участі в міжнародному арбітражі у ролі експерта з українського 
права. До сфери її спеціалізації у галузі вирішення спорів входять 
міжнародна торгівля, міжнародні комерційні угоди, інвестиції, 
банківська справа, енергетика, спорт, злиття та поглинання і спільні 
підприємства. 

 
Як сертифікований викладач Королівського інституту арбітрів, Юлія 
часто проводить лекції з міжнародного арбітражу в різних країнах. 
 

 

Освіта 
 

   Сертифікований арбітр, Член Королівського інституту 
арбітрів (Лондон, Великобританія) 

   Диплом GAFTA з міжнародної торгівлі 
   Післядипломний курс з міжнародної торгівлі, організований 

Міжнародним освітнім центром при Міжнародній організації 
праці, ЮНСІТРАЛ, Університетом Турина та Інститутом 
європейських студій (Турин, Італія) 

   LL.M, право міжнародного арбітражу, Стокгольмський 
університет (Швеція) 

   Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
 

 
 

Включення до списків рекомендованих 
арбітрів/списків практикуючих спеціалістів 
 

 
   Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово- 

промисловій палаті України / список арбітрів 



   Каїрський регіональний центр міжнародного комерційного 
арбітражу / список арбітрів 

   Суд міжнародного комерційного арбітражу при Торгово- 
промисловій палаті Румунії / список арбітрів 

   Казахстанський міжнародний арбітраж 
   Регіональний арбітражний центр Куала-Лампур 
   Міжнародний арбітражний суд Сінгапуру (SIAC) 
   Віденський міжнародний арбітражний центр / список 

практикуючих спеціалістів 
   Вільнюський комерційний арбітражний суд / список арбітрів 

 

 
 

Участь у конференціях 
 

 
   Семінари Королівського інституту арбітрів (Брюссель, 

Вільнюс, Варшава, Ріо-де-Жанейро, Лондон, Київ, Женева, 
2010-2015 рр.) 

   5-та Конференція «Жінки у вирішенні спорів» (Лондон, 
червень 2015 р.) 

   «Екстрена допомога! Тимчасові і забезпечувальні заходи в 
арбітражі» Конференція Варшавського університету 
(Варшава, лютий 2015 р.) 

   Віденські арбітражні дні 2014 (Відень, лютий-березень 2014 
р.) 

   Спільна польсько-українська конференція Асоціації 
правників України «Міжнародний комерційний арбітраж» 
(Київ, червень 2013 р.) 

   Щорічна конференція Королівського інституту арбітрів 
(Тремеццо, квітень 2013 р.) 

   Конференція «Польсько-український юридичний день» 
(Львів, вересень 2012 р.) 

   20-та річниця створення Міжнародного комерційного 
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 
(Київ, травень 2012 р.) 

   Конференція «Спортивний арбітраж у 2012» (Варшава, 
лютий 2012 р.) 

   Семінар з інвестиційного арбітражу «Міжнародні суперечки з 
державою і афілійованими з державою компаніями: правові 
аспекти та практика в Україні» організований за підтримки 
Міністерства юстиції України (Київ, лютий 2012 р.) 

   Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний 
арбітраж та медіація у країнах СНД і США» (Санкт- 
Петербург, червень 2011 р.) 

   Конференція Групи молодих фахівців Лондонського 
міжнародного арбітражного суду (LCIA) з міжнародного 
комерційного арбітражу (Київ, листопад 2010 р.) 

   Міжнародна конференція, присвячена корпоративним 
спорам в арбітражі (Вільнюс, жовтень 2010 р.) 

   П'ятнадцята Конференція інвестиційного форуму 
Британського інституту міжнародного та порівняльного 
правознавства (Лондон, вересень 2010 р.) 

   Типовий закон ЮНСІТРАЛ: успіх 25-ти років (Брюссель, 
червень 2010 р.) та ін. 



Дозвіл на заняття юридичною діяльністю 
 

 
Адвокат 

 

 
 

Визнання 
 

Who is Who Legal International Arbitration, Best Lawyers International, 
Legal 500, ILO Clients' Choice International Arbitration, Legal Award 
Yuridicheskaya Praktyka, Ukrainian Handbook for Foreign Clients. 

 

 

Мови 
 

Українська, російська, англійська, французька, польська 


