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Những kết quả mới đạt được trong luận án:
1. Công thức biểu diễn tích phân Aumann của ánh xạ dưới vi phân Clarke và của ánh xạ
dưới vi phân Mordukhovich, các điều kiện cần và đủ để tích phân này là tập gồm một
điểm.
2. Một dạng tương tự của công thức Newton – Leibniz cổ điển cho trường hợp tích phân
đa trị. Chứng minh mới cho định lý đã biết về khả năng đặc trưng hàm số của ánh xạ
dưới vi phân Clarke.
3. Công thức tính chính xác dưới vi phân Mordukhovich của tích phân bất định.
4. Công thức tính chính xác dưới vi phân Mordukhovich của phiếm hàm tích phân trên
không gian L1(Ω;E). Công thức này kéo theo một tiêu chuẩn tồn tại nghiệm địa phương
của bài toán tối ưu không ràng buộc, với hàm mục tiêu là phiếm hàm tích phân.
5. Một số đặc trưng của không gian Banach phản xạ và một điều kiện đủ để miền giá trị
của ánh xạ dưới vi phân Fréchet trù mật trong X*.
6. Hai định lý về sự tồn tại điểm dừng của bài toán nhiễu của một bài toán tối ưu phi
tuyến trong không gian vô hạn chiều dưới tác động của nhiễu tuyến tính.
7. Hai mệnh đề về sự tồn tại nghiệm của bài toán nhiễu của một bài toán qui hoạch lồi
trong không gian vô hạn chiều dưới tác động của nhiễu tuyến tính.
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