Povilas
Zakarevičius

Vienas žymiausių Lietuvos vadybos mokslų pradininkų, Vytauto Didžiojo universiteto
Atkūrimo iniciatyvinės grupės narys.
Gimė 1945 m. birželio 14 d. Gudžiūnuose, Kėdainių r. Mirė 2018 m. rugsėjo 12 d.,
palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
P. Zakarevičius 1963 m. baigė Gudžiūnų vidurinę mokyklą, 1969 m. – Kauno
politechnikos institutą, įgydamas inžinieriaus ekonomisto kvalifikaciją. 1971–1974 m. studijavo
Maskvos valdymo instituto aspirantūroje. 1975 m. apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją,
1975–1983 m. – SSRS radijo pramonės ministerijos Lietuvos teritorinės valdymo problemų
laboratorijos vadovas. 1983– 1986 m. – Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto Kauno
filialo Gamybos organizavimo katedros vedėjas, 1986–1989 m. – instituto direktoriaus
pavaduotojas. 1986 m. apgynė ekonomikos mokslų habilituoto daktaro disertaciją, 1988 m.
suteiktas profesoriaus vardas.
Mokslinių tyrimų sritys: vadybos vystymosi tendencijos ekonomikos globalizacijos
sąlygomis, organizacinių struktūrų tobulinimas, pokyčių valdymas. 1996–2011 m. P. Zakarevičius
buvo Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 2011 m. tapo tikruoju nariu.
Akad. P. Zakarevičius beveik 30 metų paskyrė Vytauto Didžiojo universitetui (VDU).
1988–1989 m. buvo VDU Atkūrimo iniciatyvinės grupės, Atkūrimo tarybos, Atkuriamojo senato ir
vėlesnių senatų narys, pagrindinis Ekonomikos ir vadybos fakulteto kūrėjas, pirmasis jo dekanas.
1993–2006 m. – VDU prorektorius, 2006–2015 m. – VDU Verslo konsultavimo ir podiplominių
studijų centro vadovas. Akademikas vienas ar kartu su bendraautoriais išleido 10 monografijų,
paskelbė per 80 straipsnių lietuvių, anglų, rusų, lenkų, čekų kalbomis. Įsteigė pirmąjį Lietuvoje
vadybos mokslų žurnalą „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“, buvo jo redakcinės kolegijos

pirmininkas, kitų mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys. Jam vadovaujant disertacijas apgynė 15
doktorantų.
P. Zakarevičius buvo įvairių komisijų ir darbo grupių narys, Studijų kokybės
vertinimo centro ekspertas, Ūkio ministerijos visuomeninis patarėjas, Lietuvos ekonominės plėtros
agentūros ekspertas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekspertas, taip pat Europos vadybos
asociacijos Generalinės asamblėjos narys, Baltijos vadybos fondo steigėjų tarybos pirmininkas ir kt.
Akad. P. Zakarevičiui 2004 m. įteiktas VDU atkūrimo garbės aukso ženklas; 2008 m. skirta
Lietuvos pramonininkų konfederacijos Vytauto Andriaus Graičiūno nominacija, 2015 m. suteiktas
VDU Garbės profesoriaus vardas.
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