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У 2014 році закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків, Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, спеціальність «Правознавство», диплом магістра. 
Протягом 2014-2017 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Запорізькому національному університеті за спеціальністю 12.00.07 –  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації «Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні». 
З вересня 2019 р. – старший викладач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ.
Бере активну в розробці внутрішніх стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальністю «Міжнародне право» першого, другого рівнів вищої освіти, освітніх програм, освітньо-наукових програм, навчальних планів, робочих навчальних планів.
Результати наукових досліджень Михайловського В.І. використовувалися Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також використовуютьсязакладами вищої освіти України.
Підвищення кваліфікації: ТОВ «Енергоексперт» (15.11.2019 р. – 15.12. 2019 р.).
Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне право прав людини, міжнародне енергетичне право, міжнародне авторське право.
Викладає дисципліни: міжнародне публічне право, право міжнародних організацій, право міжнародної безпеки, право розв’язання міжнародних спорів, міжнародне авторське право.
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