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Luận án nghiên cứu những hàm ẩn đa trị là ánh xạ nghiệm của hệ ràng buộc hoặc 

hệ biến phân có tham số. Ba tính chất của ánh xạ nghiệm được nghiên cứu trong luận án 

là tính chất Lipschitz-like (tức là tính chất giống-Lipschitz, còn được gọi là tính chất 

Aubin), tính metric chính quy, và tính ổn định Robinson. Công cụ được sử dụng ở đây là 

đối đạo hàm. Phần 1 của luận án nghiên cứu sự ổn định nghiệm của một hệ ràng buộc 

tuyến tính suy rộng có tham số dưới nhiễu tổng thể và nhiều tuyến tính, và áp dụng 

những kết quả thu được vào các bài toán bù tuyến tính và bài toán bất đẳng thức biến 

phân affine. Phần 2 của luận án nghiên cứu độ nhạy tập điểm dừng của một bài toán tối 

ưu trơn có tham số với một ràng buộc phiếm hàm trơn dưới nhiễu tổng thể.  

Các kết luận chính của luận án 

Luận án đã đạt được các kết quả chính sau đây: 

1. Tiêu chuẩn cho tính chất Lipschitz-like và tính ổn định Robinson của ánh xạ 

nghiệm của một hệ ràng buộc tuyến tính suy rộng dưới nhiễu tổng thể và ứng 

dụng vào các bài toán bù tuyến tính và bài toán bất đẳng thức biến phân affine; 

2. Những phiên bản của các kết quả trên cho trường hợp hệ ràng buộc tuyến tính 

dưới nhiễu tuyến tính; 

3. Tính chất chất Lipschitz-like của ánh xạ tập điểm dừng của một bài toán tối ưu 

trơn có tham số với một ràng buộc trơn dưới nhiễu tổng thể; 

4. Tính ổn định Robinson của ánh xạ tập điểm dừng nói trên và ứng dụng vào quy 

hoạch toàn phương. 
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