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Проголошенням пріоритету загальнолюдських цінностей, визнанням захисту прав та інтересів особи за найважливіше завдання
наша держава поклала початок створенню фундаментальних основ
правової держави. Однак проголосити права і обов’язки неважко.
Головне, щоб громадянин мав реальну можливість здійснювати
свої права і виконувати обов’язки, незалежно від того, в яких відносинах він бере участь. Не є виключенням і спадкові правовідносини. Сучасна ідеологія спадкового права базується на ідеології
якісно нової історичної формації, на новому розумінні економічних, культурних та духовних цінностей, співвідношенні обов’язків
держави і суспільства та приватної особи, як суб’єкта спадкових
правовідносин, що зумовлює принципові зміни доктринального
ставлення до окремих, традиційних положень спадкового права.
За цих умов набуті знання ніколи не застаріють і при прийнятті
нових нормативних актів, оскільки предметом вивчення є правознавство, а не окремі акти законодавства. Навчальний посібник
«Актуальні проблеми спадкового права» підготовлено відповідно
до вимог освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магіст» напряму «Правознавство».
Ми впевнені в тому, що серед вдячних читачів цієї книги будуть наші колеги — вчені-юристи, працівники правоохоронних
органів, молоді науковці, які переймаються підготовкою магістерських та дисертаційних робіт, курсанти, студенти. Сподіваємося також, що це видання приверне увагу науковців, які
забезпечують організацію та проведення наукових досліджень
і здійснюють експертизу отриманих результатів. Ідеться про фахівців з організації, планування та координації наукових досліджень, наукових керівників і консультантів, опонентів, членів
наукових, науково-методичних та спеціалізованих учених рад
науково-дослідних установ і навчальних закладів.
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Спадкове право, норми якого складаються із вікових національних звичаїв і традицій, враховують менталітет нації, є однією
із найстабільніших і консервативних підгалузей цивільного права. Сучасна ідеологія спадкового права базується на ідеології якісно нової історичної формації, на новому розумінні економічних,
культурних та духовних цінностей, співвідношенні обов’язків держави і суспільства та приватної особи, як суб’єкта спадкових правовідносин, що зумовлює принципові зміни доктринального ставлення до окремих, традиційних положень спадкового права.
У цивілістиці загальноприйнятою вважається періодизація,
яка передбачає три етапи розвитку цивільного права:
а) дореволюційний (ХIХ ст. — до 1917 р.);
б) радянська цивільно-правова наука (з 1917 р. — кінець
80 рр. ХХ ст.);
в) українська цивілістична доктрина (сучасний етап) 1.
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