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VLOOKUP(справка_стойност,таблица_масив,кол_индекс_ном,[диапазон_справка]) 

VLOOKUP не е сложна функция, но лесно можете случайно да въведете нещо погрешно или да направите друга грешка, което ще доведе до грешки във 
вашата формула. На тази страница ще намерите съвети за отстраняване на неизправности в синтаксиса на VLOOKUP.{Следващите страници описват техники за 
отстраняване на неизправности с #N/A грешки, които най-често възникват, когато се опитвате да откриете точно съвпадение.  

Unexpected 

results? 

 Съществува ли тази стойност 
в най-лявата колона на вашата 
справочна таблица? Ако не 
съществува и не е практично да 
премествате колоната, трябва 
да използвате друго решение, 
като например INDEX и MATCH. 
Обърнете внимание, че 
физическото положение на 
колоната в работния лист няма 
значение. Ако справочната ви 
таблица започва с колона R 
и свършва с колона T, колона R 
е най-лявата колона. 

 Отговаря ли форматът на 
търсената стойност на формата 
на съвпадащата стойност 
в справочната таблица? 
Често възникват грешки, когато 
една от тези стойности не е 
форматирана правилно. 

 Ако използвате текст, нали не 
сте забравили да го оградите 
с кавички? Ако директно 
въвеждате текст (а не 
използвате препратка към 
клетка, като например A2), 
трябва да използвате кавички. 

 Не използвате ли относителна 
препратка (напр. A2:G145), 
когато е необходима 
абсолютна препратка (напр. 
$A$2:$G$145)? Това е важно, 
когато копирате формулата 
VLOOKUP в други клетки. 
В този случай обикновено 
искате да „заключите“ 
справочната таблица, за да 
избегнете подвеждащи 
резултати. За бързо 
превключване между 
типовете препратки изберете 
въведения диапазон за този 
аргумент и натиснете F4. Или 
още по-добре, използвайте 
дефинирано име вместо 
диапазон; имената са 
абсолютни препратки към 
клетки по подразбиране. 
 

 Не е ли справочната ви 
таблица в друг лист или 
работна книга? Ако е така, 
препратката в този аргумент 
правилна ли е? Проверете още 
веднъж имената на листовете, 
особено ако минавате 
многократно от един лист на 
друг, докато създавате 
формулата. 

 Посочвате ли правилната 
колона в справочната 
таблица? За да разберете 
какъв трябва да е номерът, 
бройте надясно, като 
започнете от първата колона 
в справочната таблица. Бройте 
първата колона като 1. 
 
Тук внимавайте. Не е 
задължително да видите 
грешка, ако сбъркате 
колоната, но Excel може да 
върне грешни данни – напр. 
данните за продажбите за 
март вместо за април. 

 Виждате грешката #REF? 
Ако е така, уверете се, че 
числото, което задавате за 
този аргумент, не е по-
голямо от броя на колоните 
в справочната таблица. 

 Да не сте разменили аргументите? 
Запомнете: използвайте FALSE за 
точно съвпадение, напр. ако търсите 
собствено име или определен 
продуктов код. Използвайте TRUE, за 
да намерите най-близкото съвпадение 
на справочната стойност, ако не 
съществува точно съвпадение, напр. 
когато съпоставяте резултати от тест 
с таблица с оценки, изразени в букви, 
или доход с таблица на данъчните 
ставки. 

 Ако използвате TRUE, стойностите 
в първата колона на вашата 
справочна таблица сортирани ли са 
във възходящ ред (A до Я)? Ако не са, 
може да видите неочаквани 
резултати. (Това сортиране не 
е необходимо за FALSE.) 

 Ако използвате FALSE, виждате ли 
грешка #N/A? Ако това е така, Excel не 
може да намери точно съвпадение. 
Това може да се дължи на липсата на 
такова. Може и да съществува 
съвпадение, но Excel да не го 
интерпретира като такова поради 
проблеми с форматирането или други 
проблеми. 
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Причина за грешката #N/A Какво да се направи Пример 

 Форматът на търсената 
стойност може да не 
отговаря на формата на 
съвпадащата стойност 
в справочната таблица. 

Проверете дали числовите формати са 
еднакви. 

Макар че стойностите може да изглеждат 
като числа, всъщност Excel може да ги 
съхранява като текст. Числата, съхранени 
като текст, са подравнени вляво, а не 
вдясно на клетката, и обикновено се 
показва малък зелен триъгълник в горния 
ляв ъгъл на клетката. 

В следващия пример справочната таблица съдържа '2800911 (текст), докато търсената 
стойност е 2800911 (число)? За да коригирате проблема, изберете клетките със зелен 
триъгълник. Когато се покаже бутонът за грешка, щракнете върху него и след това 
щракнете върху бутона „Преобразувай в число“.  

 

 Първата колона или 
търсената стойност 
съдържа ненужни начални 
или крайни интервали или 
излишни интервали между 
думите.  

Тези интервали често се появяват, когато 
вкарвате данни в Excel от бази данни или 
други външни източници. 

Можете да премахнете интервалите ръчно 
или да използвате функцията за търсене и 
заместване за целта. Можете също да 
използвате функцията TRIM, която 
премахва всички излишни интервали от 
текст, освен единичните интервали между 
думите. 

В следващата справочна таблица има излишни интервали пред имената на 
страниците в колона A. За да ги премахнете, вмъкнете временна колона до колона A, 
въведете =TRIM(A2) в клетка B2 и след това натиснете ENTER, за да премахнете 
интервалите. След това копирайте формулата в останалите клетки в колона B.  

 
След като няма излишни интервали, поставете "изчистените" данни от колона B 
върху данните в колона A, като внимавате да копирате стойностите, а не базовата 
формула. Накрая изтрийте колона В, тъй като тя не е необходима повече. 

 Първата колона или 
търсената стойност 
съдържа знаци за връщане 
в началото на реда, знаци 
за преминаване на нов 
ред, твърди интервали или 
други специални знаци, 
които са вградени в текста. 

Тези знаци понякога се показват, когато 
копирате или импортирате данни в Excel от 
интернет или други външни източници. 

TRIM няма да свърши работа тук, поне не 
сама. Вместо нея можете да използвате 
CLEAN или SUBSTITUTE, както и комбинация 
от тези функции, за да се отървете от знаците. 

В следващия пример SUBSTITUTE замества знака за интервал CHAR(160) с празен 
интервал, CLEAN премахва непечатаемите знаци, а TRIM премахва излишните 
интервали, ако има такива. 

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2,CHAR(160)," "))) 

Ако ви е необходима повече информация за някои от функциите, споменати тук, 
отворете Excel, натиснете F1, а след това потърсете името на функцията в "Помощ". 

Сценарий 1: Excel връща грешка #N/A в клетката. Не сте сигурни защо обаче, тъй като изглежда, че съществува съвпадение в най-лявата колона на вашата 
справочна таблица.  
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Сценарий 2: Excel връща грешка #N/A в клетката, тъй като всъщност не съществува съвпадение в първата колона на справочната таблица. 

Причина за грешката #N/A Какво да се направи Пример 

 Търсената стойност не 

съществува в най-лявата колона 

на справочната таблица. 

Ако искате, можете да заместите 

грешката #N/A с полезно съобщение. 

Можете също да се покаже празна 

клетка или нула, така че да можете 

успешно да сумирате колона с числа. 

(#N/A грешките ще ви попречат да 

използвате правилно резултатите от 

VLOOKUP в други формули.)< 

В Excel 2003 или по-нови версии можете да използвате комбинация от функциите 

IF, ISNA и VLOOKUP, за да се покаже съобщение вместо грешката #N/A. Например 

можете да използвате формула като: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4, Страници!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "Страницата не 

съществува", VLOOKUP(A4, Страници!$A$2:$C$34,2,FALSE))

 

Използвайте подобни формули, за да покажете празна клетка или нула в клетката: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4, Страници!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "", VLOOKUP(A4, 

Страници!$A$2:$C$34,2, FALSE)) 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4, Страници!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "0", VLOOKUP(A4, 

Страници!$A$2:$C$34,2, FALSE))  

В Excel 2007 или по-нова версия, можете да използвате функцията IFERROR: 

=IFERROR(VLOOKUP(A4, Страници!$A$2:$C$34,2, FALSE), "Страницата не 

съществува") 
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