Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку
роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності
навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням
сучасного стану і тенденцій розвитку менеджменту, впровадженню
прогресивних форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців,
покращенню методики викладання тощо.
До 2020р. наукові дослідження кафедри виконуються відповідно до теми
НДР “Розвиток форм господарювання у сільському господарстві в умовах
трансформаційних процесів у системі АПК”. Державний реєстраційний номер
НДР 0116U004288.
З 2021р. науковим напрямком кафедри є НДР на тему: “Конкурентні
імперативи стратегічного управління розвитком агропромислових підприємств
в умовах інтеграції у світовий економічний простір”. Державний реєстраційний
номер НДР 0121U110323.
Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових
досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри, а також аспірантів.
На кафедрі на постійній основі, проводяться наукові семінари, метою яких
є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового
рівня викладачів.
За результатами наукової та навчальної роботи науково-педагогічним
персоналом кафедри опубліковано чимало наукових публікацій, з якими можна
ознайомитися в базі даних Google Академія
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У своїй роботі науково-педагогічний персонал кафедри орієнтується на
найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти,
впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення
навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій
тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям з менеджменту здобувати ґрунтовні
знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.
Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів
шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації,
тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін.
Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу
кафедри є:
 підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 участь науково-педагогічного персоналу кафедри у всеукраїнських та
міжнародних науково-практичних конференціях;
 стажування науково-педагогічного персоналу кафедри в установах НАН
України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого
самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів
діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій,
семінарів тощо;
 залучення студентів до наукової роботи та ін.

