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У журналі здійснюється публікація наукових і оглядових праць з основних проблем зовнішньоекономічної 
діяльності, партнерства митних адміністрацій та бізнес-структур, професійної освіти в галузі митної справи, 
впровадження та реалізації стандартів Всесвітньої митної організації, оглядові статті про досвід реалізації стра-
тегій інституційного розвитку митних адміністрацій країн-членів Всесвітньої митної організації, публікації мо-
лодих науковців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної діяльності, реферативні матеріали та анонси.

Науковий журнал «Customs Scientific Journal» об’єднує відомих вчених та практиків у сфері митної справи 
та зовнішньоекономічної діяльності. 
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