
А 17

у 1918. На її території в результаті національно-демократичних революцій 
виникли самостійні держави – австрія, угорщина, Чехословаччина; частина 
земель а.-у. увійшла до складу Югославії, румунії, Польщі. українські зем-
лі, незважаючи на прагнення їх населення до суверенності і возз’єднання з 
Великою україною, за договорами, розробленими переможними країнами 
антанти на Паризькій мирній конференції 1919-1920, знову опинилися в 
складі чужих держав: Буковина – румунії, Галичина – Польщі, Закарпаття –  
Чехословаччини.
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агентство сШа з міжнародного розвиткУ – урядова ор-
ганізація сполучених Штатів америки. Заснована 1961 для подання тех-
нічної і фінансової допомоги країнам світу. свої заходи координує з інши-
ми державними, а також громадськими і приватними установами сШа й 
відповідно з установами країн, які отримують допомогу. Від 1992 працює 
в україні, де має місію з осідком у києві. Займається розробкою програм, 
спрямованих на розвиток в українському суспільстві ринкової економіки, 
інститутів та механізмів політичних систем на засадах демократії та ре-
формування соціальної сфери.
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