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 Luận án này tập trung vào các bài toán tối ưu véctơ tuyến tính và một số bài toán tối ưu phi 
tuyến, cũng như các bài toán tối ưu véctơ phi tuyến. Cụ thể, ngoài các bài toán tối ưu véctơ tuyến tính 
trong không gian véctơ tôpô lồi địa phương Hausdorff, là các đối tượng chính trong nghiên cứu của 
chúng tôi, chúng tôi nghiên cứu các bài toán tối ưu lồi đa diện và các bài toán tối ưu véctơ tuyến tính 
từng khúc. 
 Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong luận án này là tập lồi đa diện và hàm lồi đa diện trên 
không gian véctơ tôpô lồi địa phương Hausdorff. Khoảng một nửa luận án được dành để nghiên cứu các 
khái niệm này. Một nửa khác của luận án cho thấy các kết quả mới của chúng tôi về tập lồi đa diện và 
hàm lồi đa diện trên không gian véctơ tôpô lồi địa phương Hausdorff có thể được áp dụng cho các bài 
toán tối ưu vô hương và các bài toán tối ưu véctơ 

Các kết luận chính của luận án 
Luận án đã đạt được các kết quả chính sau đây:  
1) Một công thức biểu diễn cho các tập lồi đa diện suy rộng và tập lồi đa diện trong không gian 

véctơ tôpô lồi địa phương Hausdorff.  
2) Một số tính chất cơ bản của các tập lồi đa diện suy rộng trong không gian véctơ tôpô lồi địa 

phương Hausdorff.  
3) Một số tính chất cơ bản của các hàm lồi đa diện suy rộng trên không gian véctơ tôpô lồi địa 

phương Hausdorff.  
4) Một số kết quả căn bản về các nón pháp tuyến và các tập cực của các tập lồi đa diện suy rộng, 

hàm liên hợp của các hàm lồi đa diện suy rộng, và dưới vi phân của các hàm lồi đa diện suy rộng. 
5) Các định lý tồn tại nghiệm, điều kiện cần và đủ cực trị, các định lý đối ngẫu cho các bài toán 

tối ưu lồi đa diện suy rộng trong không gian véctơ tôpô lồi địa phương Hausdorff.  
6) Một số định lý mô tả cấu trúc của các tập nghiệm hữu hiệu và tập nghiệm hữu hiệu yếu của 

các bài toán tối ưu véctơ tuyến tính và các bài toán tối ưu véctơ tuyến tính từng khúc. 
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