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Сучасні дослідження свідчать, про значний вплив інфраструктури 
на розвиток туризму і готельного бізнесу. Тому доцільно охарактери-
зувати, в якості прикладу, як впливало на такий розвиток створення і 
функціонування автостради Шосе 66 у США. 

Route 66 – одна з перших автострад у системі нумерованих авто-
магістралей США. Шосе 66 було відкрито 11 листопада 1926 року. 
Відоме шосе проходило по території штатів Іллінойс, Міссурі, Канзас, 
Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Арізона та Каліфорнія, та сполучає 
Чікаго та Лос-Анджелес. 

Зі збільшення кількості автомобілів у США виникла необхідність 
будівництва доріг, що сполучали міста та штати.  

Шосе 66, що було на свій час одним за найкращих автошляхів 
стало однією з найважливіших автомагістралей країни. У тридцяті ро-
ки саме цією трасою рухалися на захід переселенці із Арканзасу, Кан-
засу, Оклахоми, Техасу, що постраждали під часу руйнівних пилових 
бурь. У роки Другої Світової війни по цій дорозі перевозили військові 
грузи, а з п’ятидесятих цим шляхом їхали до узбережжя Тихого Океа-
ну багаточисельні туристи. 

Траса 66 часто згадується у популярній культурі США. Для бага-
тьох американців символом Америки є не Статуя Свободи, а саме Шо-
се 66. Прізвисько «Матір доріг» дав їй в своїй книзі «Грона Гніву» ві-
домий американський письменник Джон Стейнбек. 

Саме на Шосе 66 у 1937 році відкрився ресторан в Монровії, штат 
Каліфорнія, що став першим рестораном у мережі ресторанів швидко-
го харчування McDonald's. 

Розташовані вздовж дороги чисельні мотелі, ресторани та запра-
вочні станції процвітали. Деякі з них були вельми оригінальними. На-
приклад, мотель «Вігвам», будиночки якого були зведені у формі ін-
дійських хатин. Деякі представляли собою шедеври архітектури. Такі 
як чудовий зразок стилю арт-деко кафе та заправочна станція «Башта» 
в Шамроці, штат Техас. У маленькому містечку Тукумкарі, штат Нью-
Мексико, розташована велика кількість вантажних готелів, мексикан-
ський ресторан у вигляді сомбреро та гарно зберіг шийся до наших 
днів театр Odeon Theatre, у якому досі показую старі кінофільми. 

У п’ятидесятих роках ХХ століття влада США збудувало в країні 
нову, більш досконалу систему автомагістралей. Відтепер маршрути 
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не перетинали міста, а оминали їх об’їзними дорогами. Сучасні шосе 
були набагато зручніші для автомобілістів, але вони нанесли невипра-
вної шкоди інфраструктурі Траси 66, що існувала вже чверть століття. 

Хоч деякі ділянки «Головної вулиці Америки» продовжували ви-
користовуватися як місцеві дороги, в цілому дорога поступово втрача-
ла своє значення, а розташовані на ній (і тільки завдяки дорозі існуючі) 
мотелі та заправ очні станції занепадали. Люди лишали свої помеш-
кання та рушали у великі міста. У 1985 році Шосе 66 офіційно було 
виведено з експлуатації. 

В той самий час у старої дороги було дуже багато прихильників, 
що не бажали її занепаду. У 1987 році в Арізоні була відроджена 
«Асоціація Шосе 66», але тепер її метою стала популяризація «Матері 
доріг» у якості історичної пам’ятки. Через два роки така сама організа-
ція з’явилася у штаті Міссурі, а вслід за ними створили свої організації 
й інші штати, територією яких пролягало шосе. Ентузіасти Почали 
відновлювати занедбані кафе та готелі, влаштовували екскурсії та 
всюди рекламували Шосе 66. 

Їх зусилля не були марними. Значні ділянки Траси 66 отримали 
статус «Національної мальовничої дороги США». В 1999 році прези-
дент США Білл Клінтон підписав закон про збереження спадщини на-
ціонального Шосе 66. В Національному музеї США, що розташований 
Вашингтоні, є експозиція, присвячена легендарній дорозі. 
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Сучасні дослідження свідчать, що з кожним роком зростає попит 
на різні засоби розміщення у туристських містах та регіонах України, 
тому кількість готелів, міні – готелів, мотелів, гостьових будинків і 
хостелів стрімко збільшується. 

Зараз готельна індустрія це досить прибуткова справа, яка прино-
сить чималі доходи, особливо в популярних серед туристів містах – 
Львів, Одеса, Київ, Дніпропетровськ. А також треба відзначити, що 
засоби розміщення – це головний «продукт» в момент проведення різ-
номанітних спортивно – розважальних і культурних заходів, таких як 
Євро-2012, Євробачення 2004, 2017 та виступи зірок світового рівня.  

Зазначимо, що найбільш бюджетними засобами розміщення є хо-
стели, які користуються популярністю завжди, не залежно від пори 
року, економічної ситуації в країні (за рахунок їх дешевизни) і світо-
вих тенденцій.  


