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У книзі викладена нова космологічна теорія або, як часто говорять, модель
Всесвіту, яку автор назвав «Стаціонарний і Динамічний Всесвіт» (СДВ). Вона
покликана замінити нині прийняту модель, що іменується гіпотезою Велико
го Вибуху (ГВВ). Сьогодні ГВВ зазнає кризи: вона не може пояснити багатьох
явищ, що відбуваються в космосі.
Нова теорія, як і ГВВ, спирається на відомі спостережні факти: взаємне
віддаляння («розбігання») галактик; вихід траєкторій галактик з однієї області
простору («точки»); ізотропне фонове мікрохвильове випромінювання
у Всесвіті тощо. Але трактування цих фактів подане інше, що й спричини
ло створення зовсім іншої моделі Всесвіту, в якій ідея Великого Вибуху не
використовується.
Автор формулює нові гіпотези про рух галактик і, аналізуючи цей рух,
установлює будову Всесвіту, а також визначає базові фізичні процеси, що
відбуваються в ньому.
Нова теорія дає змогу вивести космологію із глухого кута, в якому вона
опинилась унаслідок орієнтації на ГВВ. За її допомогою вже отримано відповіді
на низку актуальних питань науки.
Окремий розділ книги присвячено застосуванням нової космологічної
теорії для вирішення загальних проблем природознавства. Тут читач знайде
науково обгрунтовані відповіді на питання: скінченний чи нескінченний
Всесвіт? Чи він рухається? Яке майбутнє Всесвіту? Чи закономірна поява
у Всесвіті Життя? А Розуму? Чи існують інші всесвіти? Чи існують позаземні
цивілізації і чи можливий із ними контакт?...
Нова теорія є важливим кроком на шляху до пізнання Всесвіту. Вона,
безумовно, матиме вплив на природничі науки та світогляд людей.
Книга адресована фахівцям у галузі астрономії, космології та філософії,
викладачам і студентам відповідних спеціальностей, а також читачам, які
цікавляться останніми досягненнями науки.
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