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Дудченко О. Ю., 1986 року народження, після закінчення середньої школи у 2004 р.
вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого до Інституту
підготовки кадрів для органів прокуратури України, який закінчив в 2009 р. з відзнакою. В
тому ж році він був прийнятий на посаду стажиста-дослідника кафедри організації судових
та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого. У 2011 році вступив до аспірантури Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, в якій у 2014 році достроково захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правовий статус осіб, які займають
адміністративні посади в судовій системі України», та за розподіленням залишився
працювати на кафедрі організації судових та правоохоронних органів. Також в 2011 році
Дудченко Олександр Юрійович отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю.
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