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Міжнародною організацією з стандартизації (ISO) нещодавно були опубліковані нові
міжнародні керівництва, які описують компетенції, володіти якими необхідно фахівцям зі
стандартизації. Документи покликані посприяти поліпшенню і гармонізації навичок таких
людей і залученню нових кадрів в співтовариство фахівців зі стандартизації.

Від технічних специфікацій, що використовуються всередині конкретної компанії, до
національних, регіональних і міжнародних керівництв - існує безліч типів стандартів і
багато тисяч, якщо не мільйони, професіоналів, які працюють над цими документами.
При цьому для ефективної розробки та подальшої актуалізації таких документів потрібно
безліч навичок і глибокі знання у відповідних сферах.

У кількох країнах існують різні національні збірники керівних принципів в частині
розробки освітніх програм для фахівців з стандартизації і відповідних кваліфікаційних
програм. Проте, до теперішнього часу не було жодного документа подібного плану, який
був би визнаний на міжнародному рівні. Усвідомлюючи необхідність в гармонізованому і
визнаному на міжнародному рівні керівництві для полегшення доступу зацікавлених
сторін до професії розробників стандартів, Міжнародна організація з стандартизації
(ISO) підготувала два нові документа:
- IWA 30-1:2019 "Компетенція професіоналів в галузі стандартизації - Частина 1:
На рівні компаній";
- IWA 30-2:2019 "Компетенція професіоналів в галузі стандартизації - Частина 2:
На рівні організацій, пов'язаних зі стандартами".

Документ IWA 30-1 обумовлює знання, навички та атрибути, необхідні для роботи в
галузі стандартизації на рівні окремих компаній, в той час як документ IWA 30-2 може
застосовуватися на рівні організацій, що беруть участь в процесі підготовки і подальшої
актуалізації національних, регіональних і міжнародних стандартів.
Ці документи охоплюють структуру завдань, загальні компетенції, компетенції в розрізі
окремих завдань і плани побудови кар'єри, актуальні для професіоналів в галузі
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стандартизації. Документи IWA 30-1 і IWA 30-2, як очікується, допоможуть прискорити
розвиток стандартів, спрощуючи залучення до їх розробки і актуалізації нових
професіоналів, які хочуть удосконалити і покращувати свої навички.
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