Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних
нерівностей та еволюційних включень
Науковий керівник — д.ф.–м.н., проф. М.В. Андрєєв.
Розроблено новий теоретичний апарат для конструктивного та
системного вивчення еволюційних включень та мультиваріаційних нерівностей
з нелінійними, немонотонними, некоерцитивними функціями взаємодії в
загальному випадку, що, в свою чергу, вимагає якісного дослідження та
розробки нових властивостей класів багатозначних немонотонних відображень,
доведення нових теорем вкладення та апроксимації фазових та розширених
фазових просторів, обґрунтування нових конструктивних методів пошуку
наближених розв’язків та нових теорем про властивості розв’язуючого
оператора для таких задач.
Застосування розроблених методів і алгоритмів дозволяє значно полегшити
якісне та конструктивне дослідження нелінійних моделей геофізичних процесів
та полів, які зводяться за належної похідної, до диференціально-операторних
включень та мультиваріаційних нерівностей в нескінченновимірних просторах.
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