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Chemical Abstracts Service
Провідне глобальне джерело хімічної інформації для наукових і 

патентних досліджень



CAS провідне світове джерело хімічної інформації для 

наукових і патентних досліджень

• Компанія заснована в 1907р для 

моніторингу та вилучення 

інформації з хімічної літератури, 

щоб зробити її доступною для 

наукового співтовариства

• Перші публікації в журналі 

Chemical Abstracts

• Штаб-квартира в Коламбусі, штат 

Огайо

• Більш ніж 1,400 співробітників,

включаючи вчених CAS, які 

володіють 50 мовами

• Аналізуються та індексуються 

більше 10,000 наукових журналів і 

патентів з 63 патентних відомств

• 2,500 університетів, 500 провідних 

міжнародних організацій і всі 

основні патентні відомства є 

нашими клієнтами
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CAS вчені аналізують, узагальнюють та роблять наукову 

інформацію доступною для колег по всьому світу

Обробка
Вибір 

джерела
Індексування 

документів

Індексування

реакцій
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Індексування

сполук

Стандартизоване індексування в базах даних CAS забезпечує послідовні 

та всебічні результати пошуку.



Вчені-фахівці CAS роблять хімічну інформацію легкодоступною 

завдяки інтелектуальній індексації
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23 нових речовин

3 структур Маркуша

27 одностадійних реакцій

153 реакцій

42 відомих речовин з новою 
інформацією

6 нових концепцій
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SciFinder дозволяє отримати величезну кількість інформації з

різних областей хімії та суміжних наук

Біохімія

Фізич.,  Неорг. та 
Аналіт. хімія

Прикладна
хімія

Органічна
хімія

Журнали
Патенти

Дисертації Тези

Книжкові 
анонси

Технічні звіти

Типи першоджерел -

35% не є журналами

Англійська
Кітайська

Японська

Німецька 
Російська

Французька
Іспанська

Мова першоджерел - 35% не 

опубліковані англійською

CAS is a division of the American Chemical Society.                 

Copyright 2016 American Chemical Society. All rights reserved.
6

Макромолекулярна

хімія 



• Біохімія

• Біохімічні методи

• Біоінформатика

• Біофізика

• Клітинна біологія

• Метаболізм лікарських 

засобів

• Ензимологія

• Генетика

• Мікробіологія

• Молекулярна 

біологія

• Фармакогенетика

• Фармакокінетика

• Фармакологія

• Протеомика

• Токсикологія
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CAS охоплює всі області хімії та деякі суміжні науки
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Більш ніж 100 

українських 

журналів      



Вчених все частіше просять швидше отримати результати

• Отримайте цей грант

• Синтезуйте цю сполуку

• Отримайте ці результати в лабораторії

• Комерціалізуйте цей винахід
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Проте кількість наявної хімічної інформації, доступної для 

підтримки цієї роботи, є вражаючою

• Вона зростає з неймовірною швидкістю

• Складність інформації зростає, особливо в патентах

• Це має більш глобальний характер, ніж будь-коли

Original publication languages 

in CAS databases
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% Querying
44%

% Analyzing
results
56%

Source: CAS Global Customer 
Satisfaction Survey

На жаль, хіміки витрачають більше половини 

свого часу не роблячи досліджень
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І більше половини часу витрачають на 

фільтрацію інформації, використовуючи 

інформаційні ресурси

Source: Research, Nature(2016): Nature 
Salary and job satisfaction survey
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SciFindern - це абсолютно новий продукт від CAS

• Новий підхід до постачання CAS-контенту дослідникам, обумовлений 

тривалим вивченням користувацьких звичок, потреб користувачів, 

стратегій пошуку та розвитком технологій

• Нова платформа доможе користувачам не тільки отримати релевантні 

результати, але й допоможе зрозуміти з чого краще розпочати

• Досвід CAS щодо хімічної інформації, знання системи та людські 

ресурси допоможуть прискорити вашу роботу

Зростаючі потреби користувачів, зростаючий вміст та більш широкі 

можливості потребують нові технологічні рішення!
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SciFindern оптимізован для того, щоб відповісти на найбільш 

актуальні питання вчених
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Хімічні 
каталоги

Реферати

Речовини

Реакції

Чи ця речовина відома?
Яка температура кіпіння цієї речовини?
Чи ця молекула біологічно активна?

Хто запатентував цю технологію?
Хто цитував це дослідження?
Які інші дослідження опублікував 
цей автор?

Як синтезувати цю речовину?
Чи відомий більш екологічний 
синтез? 
Чи є схожі реакції з більшим 
виходом реації?

Де я можу купити цей реагент?
Чи він доступний у місцевого 
постачальника?
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Отримайте релевантні результати швидше
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Провідні організації по всьому світу покладаються на CAS

47 з 50 топ 

фармацевтичних 

компаній1
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21 з 25 топ 

біотехнологічних 

компаній2

49 з 50 топ 

хімічних компаній3

98 зі 100 топ 

університетів4

1. Pharm Exec's Top 50 Companies 2017  http://www.pharmexec.com/pharm-execs-top-50-companies-2017

2. The Top Biotech Companies of 2017  https://www.genengnews.com/the-lists/top-25-biotech-companies-of-2017/77901002

3. C&EN’s Global Top 50  https://cen.acs.org/articles/95/i30/CENs-Global-Top-50.html

4. ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 – Chemistry http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-

Rankings/chemistry.html
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Connect with SciFinder
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Тетяна Хрістова
Представник CAS в Україні 

TKhristova@acs-i.org

Дякую!!! 
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Сьогоднішнє обговорення

• CAS є світовим авторитетом для хімічної інформації… 

– про CAS 

• … що прискорює відкриття, об'єднуючи найширшу коллекцію наукових 

даних… 

– Бази даних CAS

• … з найбільш доступним і широким набором інструментів аналізу та 

науково-дослідні послуги
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