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Luận án nghiên cứu dưới vi phân bậc hai suy rộng của hàm chỉ của các tập lồi có tham số và ứng 
dụng của chúng vào sự ổn định nghiệm của các bất đẳng thức biến phân và các phương trình suy 
rộng tuyến tính có tham số. 
 
Các kết luận chính của luận án 
 
1. Công thức chính xác cho đối đạo hàm Fréchet và các đánh giá trên và dưới cho đối đạo hàm 

Mordukhovich của ánh xạ nón pháp tuyến của các tập lồi đa diện dưới tác động của nhiễu 
tuyến tính trong các không gian Banach phản xạ. 

 
2. Các điều kiện cần và các điều kiện đủ cho tính chất Lipschitz-like địa phương và tính chính 

quy metric của ánh xạ nghiệm của các bất đẳng thức biến phân dưới tác động của nhiễu tuyến 
tính. 

 
3. Các đánh giá trên cho nón pháp tuyến Fréchet và nón pháp tuyến qua giới hạn của đồ thị của 

ánh xạ nón pháp tuyến của các tập lồi đa diện dưới tác động của nhiễu phi tuyến trong các 
không gian hữu hạn chiều. 

 
4. Các điều kiện đủ cho tính chất Lipschitz-like địa phương của ánh xạ nghiệm của các bất đẳng 

thức biến phân dưới tác động của nhiễu phi tuyến. 
 
5. Các công thức chính xác cho đối đạo hàm Fréchet và đối đạo hàm Mordukhovich của ánh xạ 

nón pháp tuyến của các quả cầu Euclide với bán kính nhiễu. 
 
6. Các điều kiện cần và đủ cho tính chất Lipschitz-like địa phương của ánh xạ nghiệm của các 

phương trình suy rộng tuyến tính cũng như của các bài toán con miền tin cậy có tham số.  
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