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Радикальні зміни в житті українського суспільства в кінці XX та на початку XXI століття вказали на необхідність освоєння нових моделей соціального управління, залучення управлінців, які працюють в різних галузях виробничої і соціальної практики, до світового досвіду та культури менеджменту. В першу чергу, звичайно, це стосується керівників галузі економіки, підприємництва, соціальної сфери, перед якими постали складні завдання орієнтуватись в швидкозмінній економічній і соціальній ситуації ринкових стосунків, освоєння сучасних маркетингових технологій, входження до нового інформаційного простору. Слід зазначити, що входження до світового простору менеджменту ускладнюється нестабільною ситуацією в суспільстві.
        Керівники нового покоління повинні опанувати якісно новими управлінськими функціями, виконання яких не вимагалось від представників "планової економіки": маркетингові операції; діяльність в умовах конкуренції; стратегічне партнерство, зокрема, зі світовими економічними структурами; ринкова політика; реклама тощо. На даному етапі передбачається формування та розвиток відповідних особистісних якостей менеджерів – компетентності, самостійності, критичності, етичної стійкості і правової культури, вміння приймати рішення та відповідати за їх наслідки. Виконання цих функцій передбачає оволодіння новими технологіями. 
Найбільш актуальним у процесі підготовки сучасних менеджерів стає впровадження та використання активних методів навчання. На це також наштовхує необхідність наближення рівня підготовки професійних менеджерів до світових освітніх стандартів, а саме:
формування високого рівня економічної культури для успішної адаптації майбутніх менеджерів в галузях діяльності, які є суміжними з основною спеціальністю;
створення передумов для прояву професійної активності, зокрема формування готовності до прийняття управлінських рішень;
формування високого ступеня осмисленої відповідальності за свої дії, здатності до рефлексії.
Більшість проблем в діяльності сучасного вітчизняного менеджера є результатом і наслідком його недостатньої морально-психологічної підготовки, що вказує як на недостатній рівень отриманих у процесі професійної підготовки психологічних знань, так і на недостатній рівень професійно-особистісного розвитку.
Якщо студентська діяльність передбачала оволодіння знаннями та отримання відповідних умінь і навичок, то для менеджера основними видами діяльності є планування, організація, координація та контроль роботи підлеглих.  Часто необхідні для фахівця управлінські навички та уміння не відповідають тим, які отримав студент, навчаючись у ВНЗ. Тому на сьогодні важливим є науково обґрунтований, виважений перехід від традиційної моделі навчання у ВНЗ, заснованої на переважно навчальній діяльності студента, до моделі навчально-виховного процесу, заснованої  на дослідницькій, самостійній діяльності, вагомою складовою якої є планування діяльності, прогнозування її результатів та розвиток здатності майбутніх менеджерів до відповідальності за результати діяльності. Можна вважати перспективним і впровадження у навчальний процес видів та організаційних форм навчальної діяльності, які наближені до реальної професійної – ділових ігор, тренінгових технік тощо.


