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VLOOKUP(шукане_значення, масив_таблиці, номер_стовпця, [точність_пошуку]) 

Функція VLOOKUP не складна, проте можна випадково ввести неправильне значення або допустити інші помилки, які призведуть до помилок у формулі. На 
цій сторінці містяться поради щодо виправлення помилок синтаксису функції VLOOKUP. На наступних сторінках описано методи виправлення помилок #N/A, 
які найчастіше стаються під час спроби пошуку точного збігу. 

Неочікувані 

результати? 

 Це значення міститься у 
крайньому лівому стовпці 
таблиці, де здійснюється 
пошук? Якщо ні та переміщувати 
цей стовпець недоцільно, 
скористайтеся іншим рішенням, 
наприклад функціями INDEX 
і MATCH. Зверніть увагу, що 
фізичне розташування стовпця 
на аркуші не має значення. Якщо 
таблиця, у якій здійснюється 
пошук, починається зі стовпця R 
і закінчується стовпцем T, 
стовпець R – це крайній лівий 
стовпець. 

 Формат шуканого значення 
відповідає формату відповідного 
значення в таблиці для пошуку? 
Часто виникають помилки, якщо 
одне з цих значень відформатовано 
неправильно. 

 У разі пошуку тексту ви не 
забули взяти його в лапки? Якщо 
вводити текст у формулу (а не 
використовувати посилання на 
клітинку, наприклад A2), слід 
використовувати лапки. 

 Ви використовуєте відносне 
посилання (наприклад, 
A2:G145), коли потрібне 
абсолютне (наприклад, 
$A$2:$G$145)? Це має велике 
значення, якщо формулу 
VLOOKUP потрібно 
скопіювати в інші клітинки. 
У цьому випадку зазвичай 
потрібно «зафіксувати» 
таблицю, щоб отримати 
правильні результати. Щоб 
швидко змінити тип посилань, 
виділіть діапазон, який 
введено для цього аргументу, 
і натисніть клавішу F4. Або 
краще використовуйте 
визначене ім’я замість 
діапазону; за промовчанням 
імена використовують 
абсолютні посилання на 
клітинки. 

 Таблиця, у якій здійснюється 
пошук, міститься на іншому 
аркуші або в іншій книзі? 
Якщо так, чи правильне 
посилання на неї в цьому 
аргументі? Ретельно 
перевірте імена аркушів, особливо 
в разі, якщо ви часто переходите 
між аркушами під час створення 
формули. 

 Чи правильно вказано 
стовпець у таблиці для 
пошуку? Щоб визначити 
це число, порахуйте зліва 
направо, починаючи з 
першого стовпця в таблиці 
для пошуку. Перший 
стовпець таблиці – 1.  
 
Будьте уважні. Помилка 
необов’язково буде 
помітною, якщо пропустити 
стовпець, проте програма 
Excel може повернути 
неправильні дані, наприклад 
обсяги продажу за березень, 
а не за квітень.  

 Відображається помилка 

#REF!? У такому разі 

переконайтеся, що число, 

указане для цього аргументу, 

більше, ніж кількість стовпців 

у таблиці для пошуку. 

 

 Ви поміняли місцями аргументи? 
Пам’ятайте, що потрібно 
використовувати значення FALSE 
для точного збігу (наприклад, під 
час пошуку власної назви або коду 
певного продукту). Використовуйте 
значення TRUE для пошуку 
найближчого збігу із шуканим 
значенням, якщо точного збігу не 
існує (наприклад, для порівняння 
оцінок тестів у таблиці буквених 
оцінок або прибутку в таблиці 
ставок податків). 

 Якщо використовується значення 
TRUE, значення в першому стовпці 
таблиці для пошуку відсортовано 
за зростанням (від А до Я)? Якщо 
ні, можуть відображатися 
неочікувані результати. (Таке 
сортування необов’язкове для 
значення FALSE). 

 Якщо використовується значення 
FALSE, відображається помилка 
#N/A? Якщо так, програмі Excel 
не вдалося знайти збіг. Це може 
статися тому, що його не існує. Або 
збіг існує, але програма Excel не 
розпізнає його як такий через 
неправильне форматування або 
інші проблеми. 
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Причина помилки #N/A  Спосіб вирішення  Приклад   

 Можливо, числовий формат шуканого 
значення не збігається з форматом 
відповідного значення в таблиці для 
пошуку.  

Перевірте, чи числові формати ідентичні.  

Хоча значення можуть виглядати як числа, 
насправді у програмі Excel вони можуть 
зберігатися як текст. Числа, збережені як 
текст, вирівнюються у клітинці за лівим 
краєм, а не за правим, і у верхньому лівому 
куті цієї клітинки зазвичай відображається 
невеличкий зелений трикутник.  

У наведеному прикладі таблиця для пошуку містить 2800911 (текст), тоді як шукане 
значення – 2800911 (число). Щоб усунути цю проблему, виділіть клітинки із зеленими 
трикутниками. Після відображення кнопки помилки натисніть її, а потім виберіть 
команду «Перетворити на число». 

 

 У першому стовпці або шуканому 
значенні містяться зайві пробіли на 
початку, в кінці або між словами. 

Як правило, ці пробіли з’являються після 
перенесення даних до програми Excel із баз 
даних або інших зовнішніх джерел.  

Ці пробіли можна видалити вручну або за 
допомогою функції пошуку та заміни. Крім 
цього, можна скористатися функцією TRIM, 
яка видаляє зайві пробіли з тексту 
й залишає один пробіл між словами. 

У наведеній таблиці для пошуку містяться зайві пробіли перед іменами сторінок 
у стовпці A. Щоб видалити ці пробіли, вставте тимчасовий стовпець поруч зі стовпцем A, 
введіть =TRIM(A2) у клітинці B2 та натисніть клавішу Enter, щоб видалити пробіли. 
Потім скопіюйте формулу в решту клітинок у стовпці B. 

 
Коли пробіли зникнуть, вставте «чисті» дані зі стовпця B замість даних у стовпці A, 
уважно копіюючи значення, а не формулу, що лежить в основі. Потім видаліть стовпець 
B, оскільки він більше не потрібен.  

 У першому стовпці або шуканому 
значенні містяться символи повернення 
каретки, переходу на новий рядок, 
нерозривні пробіли або інші спеціальні 
символи, які вбудовано в текст. 

Іноді ці символи з’являються під час 
копіювання або імпорту даних до програми 
Excel з Інтернету чи інших зовнішніх 
джерел. 

Функція TRIM тут не працюватиме, 
принаймні самостійно. Натомість можна 
використати функцію CLEAN або SUBSTITUTE 
(чи їх поєднання), щоб позбутися таких 
символів.  

У наведеному прикладі функція SUBSTITUTE замінює непотрібний символ CHAR(160) 
на пробіл, функція CLEAN видаляє недруковані символи, а TRIM видаляє зайві пробіли, 
якщо вони наявні. 

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

Щоб отримати додаткові відомості про згадані вище функції, відкрийте програму Excel, 
натисніть клавішу F1 і знайдіть ім’я функції в довідці.. 

Сценарій 1. Програма Excel повертає помилку #N/A у клітинці. Однак причина не відома, оскільки здається, що збіг міститься у крайньому лівому стовпці таблиці, 
у якій здійснюється пошук.  
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Сценарій 2. Програма Excel повертає помилку #N/A у клітинці, оскільки в першому стовпці таблиця, у якій здійснюється пошук, не містить збігів.  

Причина помилки #N/A  Спосіб вирішення  Приклад  

 У крайньому лівому стовпці 

таблиці для пошуку немає 

шуканого значення. 

За бажанням можна замінити 

помилку #N/A на допоміжне 

повідомлення.  

Окрім цього, можна відобразити 

пусту клітинку або нуль, щоб легко 

обчислювати суму стовпця чисел. 

(Помилка #N/A перешкоджає 

використанню результатів функції 

VLOOKUP в інших формулах.)  

Щоб відобразити повідомлення замість помилки #N/A, у програмі Excel 2003 або її 

новішій версії можна використовувати разом функцій IF, ISNA та VLOOKUP. 

Наприклад, можна скористатися такою формулою: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Сторінки!$A$2:$C$34; 2; FALSE)), "Сторінки не існує", 

VLOOKUP(A4; Сторінки!$A$2:$C$34; 2; FALSE)) 

 

Скористайтеся подібними формулами, щоб відобразити пусті клітинки або нулі у 

клітинці: 

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

Сторінки!$A$2:$C$34; 2; FALSE)) 

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

Сторінки!$A$2:$C$34; 2; FALSE)) 

У програмі Excel 2007 або новішій версії можна використовувати функцію IFERROR: 
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